
"M'ˇ"̌'ˇ .-,-‹-.‹~in-‹z‹-;-,-_.;._,__.__

--f“-ˇ-v,-_ˇzˇ@~ˇ_ˇ.vz_:_.›^“

ˇ"ˇ̌Mfl<v~*ı“1>›\‹\'šf'H,B/yňfl_.N»vn›v‹ì?,,0.ˇ`____Q

\

øø

_ _.___._,;_,__,-_-_‹., _
" ..""-‹›,\„_._n_vn

-\-.n~

zz.___-.z.___-___\ _

_"'vnÍ__‹_''ina1'

“;.-ač.'ˇ.

  '»'øďrx

,_ˇ'\_.

„__

›̂‹5'šŤ$4v›z`v."`ı.
. __________.‹___,,,_'__ˇ.'{;--_z-_;5='‹.v:_' __ _̀_-v _ ____

~ _\\~*“`~:\.ľ
'.V`‹._'-_g\_-_;_,`-̀-__."̌f'z_v._`*"I~n.`n.ø-›

_' ,‹_;___\'.=:{Ť_ì;,:.g‹`ı_`ø§-__\'ř,3_'\'-`\'v`n.,._.;\_,_-n--...---_.`i.__~_-_‹;n.-n~n-..-'--W“-`,,`_ _" v_~` _"_'~'____ __.___~.;__'_`,,ˇ*,ˇ,›‹__ˇ,'7_ı\_',_._.__›5fì_-_-___“

__n___›;(_.9nv-0' ._ __“> _`3:_`~ı*:øQ`-ˇ___\EL* _vfl-Í~I.~;4-__?„,._-_„:_ı‹ı-ııı-‹--__,,_.,n„;_‹_______

_4I'1-̀ıL'"°""ı.__'ˇ'''̀

/*-x

ŠA

'‹:_"\”'FI,Q

^.ż.`_'Lˇ':ì.A\'ˇ"`”"_z_'ˇ` ___z'Ä_`̌ '

L__‹-v-ýqıflzı5_'__ı`P,.-›' .'.;..‹_“-.;‹ ,.- __*_`‹`____"x.

_' __v _j.jı_-'Q-4.,,nf„___̀.-.,;_=;7;_,__. _ _›'{_~__\“._\`_

____`___._______.__. __„___‹*7*`vâv-_7,5,;_`;ñ\)_'nv-»-4-_‹- _._.__z__

“ˇ'“L.ì:v.“‹-'2'“"_ł!7›z-.v'v‹`ˇ._.,'.-.v_ˇ-'L'an'_-nn.A`"' ___;\`‹_‹_ěız;`ır".`r`‹__`1.

.‹-32' ,,f“,,____* _..-1~;“3-(_..,_ˇ_;4,ˇ`_ _;/7.'_ .ˇI4-_'ł‹“,}'=`,'

ÍŤìną'4̌"_- __-1̀

ˇ“~‹`;z.4/”ˇ'“*“*`-.. _ˇ .\ _' _*A-*

I'___ __“-'\z=É`-;Š.f-:v_`«";Tz'-ŽŤi“"`,:jŠ_-`ľ.`z"'*"'' '"3=_.ˇ ~`” <' 'ˇ ~-''

Yv.'.n"-"'1.Žf“7'-_`*“{ä«"‹Ťø""'"*n..~I' -_\_` 1'~'fl›'š:7`,-.~ˇ",_"

-'\Ě-“\̀.MJ-.;*›“èx:2=ˇ-f̌`“2l\' “̀v.«3<.~=±ˇ.”“flı.~*7‹±‹=vav.“\

:_6;-.I._ 4$?`7,____”"\'ˇ".›'_'''‹zız~' ˇ--vĹ,-Ť?-F.-Ž-ø1"'Fęüělzıůì'FI

' z1í'̌ ].;I-,»`‹.'~z“-z_f'›”='" ›í -Á ‹ż_ _›" _' .›'*2à”'~`;':i'“ř`-‹'7g4f*_<“”-`Šľ=`ì"=ÍĚ

/Í“"̌̀“'\Ä̌› _"- _-` `‹ _v"".7"»f'Ĺ"-`ŤÍ'z-_~fzš7TŽ§Šiìš'=.ˇë›'__2\žL{?JÝˇ'1
ın_ _-‹x__-ó___-_'

ąnI' _1_r"̀"ˇ*'ˇłá__"‹fl^.-_."`5ı';f!`z_~`M _

°J'Ř'ł̀ 4-^'xf\‹

x\v" `1L,_

zx,.__

'_„__

`Yèì“z'=_=;_.

.__v\`zf~- ._

\_'-“a_\_\<fl<_-„__ ___-1__

ˇ\\\_;w*~““«

/'Ě_ _ø_,;:áz:_“-ˇ*\Aj 'A .z9“fl'›-'ĂI"~-.*` _ľ1‹"`,Í"-›_ _:

_ _. ___._.____._ę_,_,___I'.._.',›`_-,__ _

'Q-

` _.“_zv','.-„P4.f-..flzz-lgv>“

Inıq,__x_|š__`.___._____`___›I‹?),.u-._-_-____

.__n_.f;_.'“\_

Íìˇ*WÍ“-f"-či“1;.___
~_' '""-_.ˇÍ.'ĚzÍ“.`Ý'______ ___A"̀ˇ.'="`_'~`Ű.'^vU`:T“v'f`:'-,*_‹'~*--'<'^`›L..-“-vè'

'JZiw_I_'EQA2̀'-5:.," \Ň';\77:.

..I““ .›L>_=iˇ.1€z-________,\\\`„“ _.n.

_'_v?-á._,'ˇ„z'zv._`‹r!Ĺ“zˇ_ı“I§./`.fl _,_" v~fl'_:Ř,;“,;.' < “ _,_

v*'„_'_ˇnfl-,_:=`_ı?ù#\,‹3},.._ˇ fl__`,_‹.“.`‹[_w“ˇ

X_+ w$ _ _I__Ů_v- __,-,-L̀_v,{______ ___ __ ` ›_› zA' ˇ'-›\"`Í,ˇ"^"*_.~`ˇ' _
/.Jfy'V ____“nˇ'ı_;;=_________Í

___'` _' _4_‹_§,__;_;' _zá.“~ _ - ˇıvÄqšY_ç\_.\

__\

'"''3H, I _"____ıkf_‹'x

ıt'\\_

..,__

I,_
ŇYCˇ. ›l7K

5- -E§'i-;'Ě-"`@-_=.;"ıÉPŠÍ`

',-.'Ĺ.'_;\_'__"ý,7_'n_`___.;_'. _Í_“zz“.›Jr.v-RMYJˇ'___›

5' __,.v.M_z..›z.`- 'NÍJˇ .`ˇi*'!'“-If-.”`-

.

i"V§s'ıQ.:W

“~›J“.“A_

`.\n.ł\\

.“.Áiw._1**L"'Š!ŇŠ'rv

«v~ˇ Á _ız;nn.z`fl.v_=z-„`_.vvz„=ę›`~€-°.›;É=._z

._ ___.`_„___-„‹_„_ ___,_z___v_____..„-___________\\- _:______________ž

_._\,___›,,_,_

:L

_W--r “I `'Ť'W -Ť'›`\AQ“.W̌.;vĹ'“F,-Tr“:v-“ ,J*,ø

„,_vo__~__,____-ž-__Q._

,'ˇÍ`)\Ťą'E'ÍŤ" _/_- __:7“`_ _“_;-_.“_  “`‰$ `ˇ“:I‰ __\\_hv

1.*L'"'53't

` zıqìľf›*5Í"Ů _7'Ú< ;›« ,.__ __ ____\____` ___"%'},~'#_

ł'.IIı4Iı`

1 _ł„fly.ˇ';5_':.7_`;-h"“'fl›;`.Í;.-'_̌“n_`..,-_,-__‹_~ glX“F UI `I VI/ ı'4I fIťł nù“-“'II\Iııø‹nıflflı.„.P1L`hflf'Řf`ˇ' ~“'/Ä,/Ť(._-;_#“'€T?“”'=«`*_`‹."`”' .

.._̀__. ___ __

7;›:̌- .\:;.___-_‹"~ł›Í;_I_mx.-',`l'e

` -=.`-M

.,_.,,

'\,'Š7'Í“'V'..“,_-, ‹;z~_‹‹,._=.\. __,.=-“_-_._=z,,.„‹___,______ ____._.__ _\vv`ż.,'f_z‹<;.“.~“v“-“”'F”'-,ø:›“rfl.=.ì\_~_

„QM““ˇlÍI*="._?ˇ _.‹-'̀< žˇ.'='“'‹.'ˇ'.V$ˇ`!“I“xnvz›x-' _v. ________f, _._. ,i_'_“;Q`_-,__{_v_*,_\v3)_P‹__.___ _,-_

ˇ̀' ' ›-\ˇ fl-\zA*Ší-ˇŠ}'“`“!f\Ť!_;;P;ı*;«3›_..~:ˇ-._=` _,` ng

J'X'

M

Í̌=~''V4I‹ v` \.-`.~`-- _2___' 4'Vvu7 4ÝÍ:-łÍ Í"._“=`Ĺ.V`" ____=_.=..-.=.~zııf""_________,,.,,.vø-I"'”"‹__...' __'' _'̀ v __v~`§'-`'Žf-Ť;

jˇz_vw' _ __. _,_ 'hn.__`“"

4

_;-~.,__30-._-v

3 _"'vr-Í"'^__-_..--x\'.‹~.v.-v."̀at
Jz" ~”̂'̌'*'±'‹.ž›.`~=,'ł“_“~ ._<-=„_“_' _

.--w-____-._ˇ~^\'_`-“- --.''* .

_vn;....Ił_.'f_"‹Ĺ$`ìÉŤŤ*-v4"?ťW"L "̌1-I'`ˇ v=fl.4?„'ˇ'-<›T*_f'ˇ`°-“_‹›_‹›`-'“`fl-.-n.„,_:w&',`~;~›-*'-̂ _"' -“»~“`_,` ı'_,.-3*"_„,P4/ıı/n`

_?;-ľ“`fl‹__v9______-›v~__.._7_ı_,_„.__.,___..

,___-z__‹__._~,._.._ __ 2*“„-«““=`*Ť`~_~“ naflü“- zzzv_

-~.,___-'vv--\~;

x. _____1;

v -_-

Ì
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@ł®

az-ná. CD '"'."I"  Ido padesátš
Na hx-øhy ťëøh vás vøıázn, brali'-i fnžšž,
již dědictví nám zanechali Stkvëlě,
Šiz oırkvı, vlasti Srdce rozpůlìlì A
V lčas útìslšu a době Záštíml Sˇtmëlé.
Nechať jim závist kapela jed V žití,  
šli za hvězdou, jež Írojím leskem svítí,
paprSkemlDobra, líľásy, Pravdy Věčné,
ti bojovníci Lásky nelàıonečne.

Embryon Svěìla, Zavlnění Síly
V temnoty Světa směle vypustilì,
V Zlost, která ve f'cváì'“ Slìnu Pánu plìla*
a eernou Zradou vlast Í národ bila.

e Zde l<lel~:něm,_ bratři, ku vroucímu clíku, Í

Zde, na těch hrobeoh božíoh bojovníků,
až věrnost církvi, vlasti přísaháme,
takovou věrnost, kterou Smrt jen láme. l
Nechť tmí' se kolem černé hněvfu Inraky, .
ať lolesky Srší nepřátel zlých zraky, *
až loijínás 8. šlapají čest naši;
to naši silnou lásku neodstraší v‹› l

A talìsmanem Svalìým vyzbrojeni, o  
těch, kteří spí zde ve blaženém snění,
vžđy hubìt budem zrady Símě klaté --~

z a nové V srdce sít: tě Lásky velké, svalıëll
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ílluseum V useu.
(Řeč předsedy při oslavě Sületélıo jubilea ilìuseo.},;,ŤÉ

Kolegové! p M i
ˇ V těžkých, pohnutých dobách konáme dnes po více než ročním

nuceněm odpočinku schůzí „Růže SušiloVy“, schůzi, jež má byti
oslavou, pokud nám za těchto těžkých dob jest možno, VˇZácněho
jubilea. padesátiletěho trvání ,,Musea“. Není nám možno nějakou
okázalejší slavností oslaviti toto vzácně jubileum; nebot doby, těžkě
doby dolehly na naši drahou Vlast, takže nebylo by ani důstojno,
abychom my se Zde radovali al pořádali velkolepé oslavy, Zatím
co spojenecká naše vojska V útrapách a S nasazením života snaží
se Zapuditi a podlomiti sílu sveřepých nepřátel. jest proto nutno,
abychom se omezili jen na nejnutnějši při tomto ptadesátżlletěm
Výročí. V ~ l

Padesát let. Dlouhých padesát let překonalo již naše ,,hlu-
seum“. A Vy se ptáte, drazí přátele, jak možno to, že toto dítko naše,
naší prací anámahou živeně, překonalo těžké boje a nástrahy i přefl
kážky V cestu mu kladené, že Vypučelo as Vzmohlo se slabounkě
to kvitko, malá ratolest V úrodnou Zemi vštípená V tak mohutný
strom, že V stínu jeho hoví si .dnes Všichni bohoslovci českoslovanští?

„Concordia parvae res crescunt“ čtu jako heslo na úvodním.
listě prvního časopisu bohosloveckěho ,,jara“. Ano, svornost, svor-
nost to byla, jež chránila útlý ten stromek před j mrazem nenávisti
a pohrdání, Svornost několika málo nadšenců pro svatouvěc. jen
málo jich bylo! A přec těch několik jen nadšenců bylo semenern
hořčičným, bylo kamenem uhelným, na nichž vzbudována ,celá
Velkolepá ta stavba půl století, již  odolávajíci větrům a bouřím ne-
vděčného světa. Puzeni velkým slovem Apoštolovým „Caritas Christi
urget me“ chtěli již V bohosloví připraviti se na Svůj Vznešený úřad,
úřad kazatelský, aby mluvou našeho lidu moravského mohli mu
Vštěpovati lásku a .nadšení pro víru svatou a Varovati je před vlky
V rouše beránčím, kteří již tehdy snažili se Vštípìti simě nevěry do
srdci otců. našich.  '

Leč mnohý snad se otáže: .Nač to, což nebyli syny českých
matek tehdejší bohoslovci? Nač se tedy chtěli teprv cvičiti V češtině,
kdyžtě již Z domova česky uměli? Dovolte mi, milí přátelé, několika
historickými reminiscencemi na otázky tyto odpověděti.

Prameny:
_ Dr. P. Vyohodil: Fr. Stššil. A

Er., dl Ělamsour: Dějiny brněnského alumnátu.
5. Rzudolecky: Z dějin brněnského alumnatu (übzor 1905).

Íž Jaro. l ^ ž
Concordia. V
Museum r. 1., II., HE., EV., XXX., XLI; ”
almanach. Z r. l885.
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. Doba rakouského joseíinismu byla dobou cbntralisace a ger-
manisace. Na venkově i ve městech Zakládány školy německé, čeština
byla jen podružným předmětem. Ano, tak daleko dospěla naše ma-
teřština, že byla jen popelkou oblíbenou u nejnižších vrstev národa.
Lecjaký písařík vrchnostenský, ba i páni „írancové“ Většinou sy-
nové českých matek domnívali se, že jsou k tomu povolání, aby
dávali svou inteligenci tím na jevo, že tupili náš jazyk český, mnohdy
Svůjvlastní jazyk mateřský. T9 patřilo tehdy k bon-tonu tak zvané

“ L inteligence. A střední školy? Ceský studentík vyšlý z preparandy,
nenaučil-li se již tam styděti se za svou rnateřštinu, pak k tomu
nezvratně dospěl na střední škole. A Z takových studentů stávali
se bohoslovci. Ký tedy div, že i V bohoslovi za svou mateřštinu se
styděli, jí, bylovflli třeba, Zapřeli, jen aby se jim nedostalo názvu
,,čecháček“. Ze mnohý úplně“ česky zapomněl, jest na bíledni. Po
svěcení dostal se na Venkov, dosud český! jak potom měl kázati
slovo Boží česky, kdyžtě česky bud neznal, bud se mluviti styděl?
Neni tedy divu, že gubernium vědouc o těchto nedostatcích českého
kleru, tázalo se . ordinariátu brněnského ze dne ro. března 1809,
zda by se nemělo udělovati chovancům brněnského alumnátu vyučo~
vání V jazyku českém. jaká odpověd byla dána, nevíme, dle Všeho
Však asi záporná, poněvadž se česky nevyučovalo. Dekretem Však
gubernia ze dne 25. června I8Io bylo nařízeno, aby kandidáti stavu
duchovního při vstupu do bohosloví ukázali znalost češtiny, stí“
pendisté pak, aby se učili česky. . Avšak ani tento dekret neměl val-
ného účinku. Tak tomu bylo až do době Kampelíkových, přes to
že vyskytují se i V těchto dobách některé ojedinělépříklady vlaste-
neckého nadšení jako proí. Nediele, Ziak, Klácel as Sušil, jenž jíž
jako bohoslovec snažil se získati druhy své národu. 'lfeprv Fr. Cyril
Kampelík, .rodem Cech, neúnavnou svou prací, veřejným před-
čítáním tehdejších českých spisů a cvičením druhů V mluvnici české
.získal ze svých 3,9 kolegů I. roč. 8,zz ostatních žádného pro dobrou
Věc. S tímto hloučkem nadšenců započal tedy Kampelík obrodnou
práci V alumnátě. Jehosnahou založena i Slovanská knihovna V alum-
nátě Z knih po většině vyprošených. Založením této knihovny stal
se brněnský alumnát středem vlastenců brněnských a az. okolí. Před-
stavení alumnátu však neradi toto kvašení viděli. Nemohli však je
zakázati, poněvadž“ mu na ochranu vystoupil šlechetný biskup Gindl,
rodem Němec; ba dovolil jim na jejich prosby, aby směli svá pro-
batická kázání konati v jazyku českém. Když však Kampelík ne~
mohl pro svou obsáhlou činnost vyhověti předpisům ústavu a odešel,
profesoři přičítajíce jeho neúspěchy práci národní, zakázali přednes
básní a české mluvnice. Národní Však uvědomění bylo tu i dále
pěstěno, zvláště pak, když profesorem N. Z. stal se Sušil. Ačkoli
přednášky své konal i on německy, přece dovedl V nich uložiti své
vlastenecké cítění. Sušil stal se. tak ohniskem, jak píše Adamec,
Z něhož hlavně zápaly lásky k církvi a národu na Moravě jako zen
hřívající paprsky vycházely. V době této založen i spolek ,,Slovan“,
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jenž však po odchodu Gindlově byl zakázán a nedlouho potom
i knihovna Česká či Slovanská. Stejný osud potkal i slovanské aka-
demie, jež zakázány byly ryt. Zelinkon na popud policie pro domnělý
panslavisrnus. Tím ovšem byl život národní V alumnátě podlornen.
Ze nebyl úplně Zničen, jest co děkovati Sušilovi, ,jenž Sám boho-
slovcům knihy české' půjčoval a jejich národní uvědomění V koleji
i mimo ni silil. Tak tomu bylo až do r. 1848. Toho roku, kdy byla
dána svoboda širíokým vrstvám lidu., odvážili se i nbohoslovci žádaíi
za spravedlivon věc, obnovení ,českých probaíik a za Vrácení české
knihovny, jež ladern ležela Av tak zvaném sálu ,,Zkušebném“. K obo-
jínıu dostali bohoslovci povolení. Za dalšichjľo let poměry ještě
více se íuklidnily, ač V bohosloví není možno pozorovati nějakou
horlivější činnost vlasteneckou. Tak tomu bylo až do r. 1860. '

Rok 11860 stal se mezníkem nového období národního rozvoje
v alnrnnátě brněnskéni. Toho roku tmavé síně alumnátni uvitaiy
chladem Svým nováčky, kteří láéskou ke Kristu prodchnnti vstoupili
do alumnátn, aby se stali vůdci našeho bodrěho lidu. Mezi V nimi
byl i Vlad. Sťastný. Nesa si Z domova hluboce Zakořeněnou lásku
k opuštěnému svému národu, S bolesti, nesl neodvážnosi svých drfu-
hův a proto postavil se jim V čelo, „aby je spojil V pevný, mohutný
šik bojovníkův Za vlast a církev.“ A Bůh požehnal jeho ideálnimu
snažení a planoucímu nadšení pro dobro. ja krásno. Výsledek tohoto
snažení Záhy V se objevil. Dne I. května, kdy pifíroda plnou nıěrou
rozlěvá své jarní krásy po polích a lnčinách, kdy něžné kviíky hla-
vinky své pestré 'tyčí k nebesům, aby krásou svou oslavovaly krásu
Tvůrcovu, objevilo se i V našem alnnin-ájtě jarnikvíiko, jak je horlivý
a nadšený druh Sťastného Jos. Klímavnazývàár; bylo to ,,]aro'Ť, ča~
sopis redigovaný a vydá-vany Vlad. Síastnýrn Za přispění malého
jen hloučku nadšenců. . . _

i Časopis nepatrný, psaný, dvakrát měsíčněě vycházející o jednom
archu, toť Základ našeho _,,Mnsea“. Skoìíápka drsná, ale jádro dobré;
vždyť cílem a účelem „jara“ není nic jiného než cvičiti se V mateř~
štìně, aby kněz obohativ se V alnmnátě Vědornostmi a duchem svaté
katolické církve naší, ,,si:á.dečko své, jenžto mu svěřeno bude, dobře
dle vůle Spasiizelovy spravovati mohl.“ (,,]aro“ str. 2.) A k cili tornn
měli by všichni pracovati, svorně ruku v ruce kráčeti Za vytčenýrn
cíiern, aby s radosti si mohli Vzpomenouti „na šťastně Zde prožitá
léta., čehož docílili ,Jˇarem'." Tak píše J. Klima. Proto i Za heslo
v Záhlaví „jara“ zvoleno bylozi „Concordia parvae reS crescunt“.
Leč ač slovy plamennými vyzýval Klima druhy Své V 2. článku.
.,,jara“ k práci, přec našli se mnozí Z nich, již dílu tomu nepřáli ja
mnohé překážky V cestu mu kladli. I na to však byli zakladatele
připraveni, jak tomu nasvědčnji slova Klímova; vždyť věděli, že
práce `ejicl1 bude Znesnadňována a Ztr čována vtipkovánírn, posrně-
ciiern íšı. netečností. Nezalekli se Však ęoho, nýbrž S tím“ větší chuti
dali se do práce a účinek tobo Záhy se objevil: Přispivatelů přibý-
Valo, „listovna“ mohla děkovati Za vydatnou podporu. Ovšem byly

4-,í j I



n,

3

~Š›

l^

Q

zł'

ví

fž
že“
J

K

Č
ni

7'

id
Äfl3
2“

ížťàłˇ

ı:.;,ˇ›>1 _vv
S-ˇ' n
4 .~ :-”
-""~'=*

Lšjlľšřàf.

:

n"fÉ v

i

›$ˇ~.=.ı `„ .. z.
, 3*/{T'? ' č

\ .XM 1

;,,,,.._ .
'fikšř
Ť

ř-'W' .
_

'32
Š

Š
z3

ř

rv
W

L“. ,
`.

dni'
vżn-\.. ›“`v2.`vęggęøı _' -

-si
TCP“.
„nąâç . .

'sfl 'SÉ-:Q v.. '_

..M›.>;,,,,,
531? .
§21

1*
vz.5. 7;;

ŠŠ';'5~ø' if

.„›v....gizęn

:lu-_‹..
v~v ‹~.. , 1“f=,`z›_.‹ vTfiıťˇ'

.‹ .v,.›_;\-:iv‹,,;_ç zz
_.-.z_.›. .I

zz*

ii

ěšà
×Š~.›fl\

`\:‹

A“

*É‹ı

~7 ,,

i J

-šž:F,..,Ĺ:-zšz,-‹'„ .

'L

ı›.i.“,?ż
v

,__.«.gę“
Í~`*$ˇ.v:^›

„Q

i překážky, jež hrozily podlomiti mladýteju květ V prvním“ rozpuku,
j avšak ,,obezřetnost páně redaktorova, podporována díkiıhodným.

působením statečného jednoho' pana spolupracovnika“ tomu za“
bránila. Aby vyhověl přání představených, Z nichž zvláště zmínky
Zasluhuje úctyhodný a šlechetný gegens Bedřich Geiiiler, jenž snažení
českých bohoslovců přál, přibral Sťastnýj V prosinci r. 1861 do „jara“
i pojednání německá. Tím Z českého časopisu ,,j'ara“ stal se obou-
jazyčný, jenž již V únoru roku .následujícího ustoupil ,,Concordii“,
časopisu již litograiovanému.

Změna tato výhodně byla na prospěch časopisu tim, že se roz-
šířil ina vyšší ročníky, kdežto „jaro“ omezeno bylo jen na nižší.
Se změnou jména časopisu. změněnb i bylo heslo v záhlaví v „Charitas
íraternitatis maneat in nobisf“. Němci sice přistoupili ke spolu-
účastenství., nadšení jejich však daleko se nevyrovnalo nadšení
Čechů.. Z počátku poměr prací českých a německých byl asi Stejný,
čím dál však tím více prací německých ubývalo, takže v čísle 6.
práce německé nebylo a listovna byla nucena oznámiti: Bei gánz-
lichem Mangel an deutschen Arbeiten ersuchen Wir um solche, da
Wir sonst unsere volle Auígabe nicht lösen können. (,,Conc.“ str. ad.)

Na tuto, výzvu došly pice redaktorovi 3 básně německé ia 3
prósou psané články, tím však vyčerpán jest program něruecké stati
„Concordie“ po Z léta trvající. l Česká stat mnohdy ochabovala,l
zvláště v měsícíchletních, avšak nový školní rok nové vždy přinášel
vzpruhy, takže redaktor při odchodu svém z alurnnátu po vyko-
naných studiích a po Záslužné, mnohdy úmorné a trpké práci v,,jaru“
a ,,ConcordiiŤ' s radostí mohl V „Slově na rozchodnou“ děkovati
svým di`u_hi°im_rza jejicliıpráci a snažení. (_VizV ,,Concordia“ posl. číslo.)

 A vskutku veliký kus práce vykonal Stastný .aa svého pobytu
V alumnátě. Nehledírne-li již k tomu, že se ,mu podaiilo dáti základ
k trvalému časopisu bohosloveckému „jarem“ a ,,Concordii“, jež
obsahují přes ,_,7o větších neb menších básní a epigramů, neméně
než 4o úvah delších, mnohdy i obsáhlých, kteréžto zasahují do nejv
rozmanitějších oboru, ponejvíce theologického, literárného a spo“-
lečensko-zábavného písemnictví,“ Z nichž mnohé mohou obstáti
i před. nejpřísnějším kritikem, nutno zajisté s úctou k 'němu pohlížeti
proto, že se mu podařilo vyburcovati ze spánkuělhostejnosti druhy
jehoa Získati je zásadám. a nadšení líampelíkově, zvláště však ne-
zapomenutelného mistra. a učitele jeho --- Sušila. jeho snahou znovu
vzkřísila se knihovna Slovanská, jíž, jak Klíma praví v článku „ještě
n,ěco“, zvoněno již“ bylor. 184.6 umiráčkem (knihovna. tato v r. 1895
připojena byla k ,,R. S.“). jemu podařilo se literatuře naší žiskati
i Slovutnéhokukátkáře našeho Václ. Kosmáka. Zajisté. záslužný to
skus práce muže prp církev a vlast žijícího! Í
l Po odchodu Sťastného Z j alumnátu mladší koalumnové jeho

bojíce se výsrněchu a nepřátelství svých kolegův, nechali časopis
Svůj záhy zahynouti. Než ne na dlouho. již I. listopadu er. Idôb,
tedy po Z letech., obnovil ,,ctihp. Hrudička v důvěře na pomoc svých

_nnzv
n

`K.f)
5

I
I

Ĺâ
í

›ı-“›-„vv.ı,.z.ø..‹ø-zn.ø-.n‹‹‹~.~„››-vz
Š-S-1



K
I
í

xf
ıı

lv'1!

= šš.;-,
jl

š

52%il;
š.

“-›:

lìľ

šli;ın`E,žšiš
„H5
iw
šíp

~v`n='šv'„*flBiˇı‹z-'ııøirın-»n-^"^^`

.vzøxn-.xzvxnflnzn-.>flx«.vz=';„flvènflà‹ø=‹vn=flwnnnfl»zv‹a=‹øvx;x.żz

4“.

MH!

...„„.........4..vøv..,n-_v.„ø.z„z..~n>z.vn.~...„.vv-ø...v.nøv»‹ć.‹ż,‹4„\›«‹øı.fl.x.-.‹øv,s.“»-4n«v›‹-„vnzz=flxflnzvć\›«›fnn!-
Ž

l
iu'

.„..-ø..-«......-`..„„._.......„....

.‹<,-„7-3„..-5›..ø-.„_.„.._

v

x..

9

_:\ııUši
::_“
íízl
ŠŠLĹ1I!-5

ìlìšı›L=.
$'išÉ
lg*

lìiš
êłfi
ší.:°Išzı=5

2*!
šıì
Mě
il;!š:
Ji;„:,›.H'
Ĺ."

ě'*iH*
Q,.H

i-9„z:až
:"x
Izìšjø

gb:
lg-'ł
l"E

in“
šiš

,›
ilj.

žiììiçf
ìˇšiž
S

l

\

š
É

Š J
3

něž

H-žflvflı-Azvøvvvv-v‹‹ ;:::7;.::mať-„.mˇ:::lı“.ı`.`,z 7..

lˇaššłš
l

'llšì-Ě

ú';đá\Vfl'v*à

koalumnův, časopis ,náš pod jménem ,Mnseurrı',“ které si zachoval
až na naše doby. Než mnozí kolegové Ztrpčili mu tak jeho těžkou
práci redaktorskou, že za krátkou dobu se úřadu svého vzdal. „Než
cesta byla již ražena,“ tak piše Arnošt Vlček, a bylo jen potřebi,
aby se práce s novou snahou až pili obnovila, když se hlasy po časo-
pisu mocné ozývaly. Vyzván svými Soudruhy ujal se Vlček, ač chorý,
opuštěného redaktorstvi.. Co tu lásky pro vlast a církev musilo býti
u. slabončkého chorého bohoslovce, jehož biskup nechtěl pro Zjevnou
chorobu ani přijati! ,,Was Wollen Sie hier, Sie ,sterben uns,“ byla
slova biskupa Schattgotsche k němu, a hle, on stává se redaktorem
,,Musea“, jeho srdce neleká se oběti, V zimě a mrazu ve sklepě pod
retektátem vysedávaje a ohřivaje nohy ve slámě v bedně uložené
píše, opravuje a opisuje články do ,,Musea“, jen aby toto nezaniklo,
aby bylo kolbištěm literárním pro ty, kdož chtějí Se Věnovati službě
Kristověl A když „Museum“ Zkvétalo, když V ,,listárně“ jeho mohlo
se objeviti: „Srdečně diky vzdáváme Všem ctěným Spolupracovnikům,
kteri již slovu svému dostali,“ byli/ˇlčelr šťasten, radosti naplnilo
se srdce jeho, že :Ĺ jeho hřivna položenána' oltář vlasti přináši užitek.
jeho heslem jakož i heslem jeho nástupců byla slova Sošilova v zá-~
hlaví časopise jako motto uvedená: *   i j

r ena vášživøż jedna eøžž Chvála,    
Sšlasti Kristus, tužbou ctnostrkrása,
Choti církev a rrızdou lidi spása. `

Stejným nadšením a láskou k ,,l\Jlr1se“u“ ,plálo i srdce A druhého
redaktora jeho Václava Oharka. ,,Museum“ za jeho redaktorstvi
nelišilo se ani ve 'formě ani ve výběru článků od ročníku ll. až na
to,,že v tomto ročníku zavedena byla rubrika „Strážce jaZ.yka“,
kde opravovány 'byly chyby slohové i gramatické.   c

 r Na polčátkri ročnikn třetího Za pořadatelství pozdějšího „Strýčka“
naši mládeže Viléma Ambrože vysloveno bylo opět přání p. regentern,
aby v ,,hlnse“e.“ byly uveřejňovány i články německé. Ačkoliv však
,,liĚusecnm“j vyšlo vstřic svýˇnı kol. německým, piˇece v tomto ročníku
ani v ptištiçm, kdy V čele jeho stálnynějši J. M. prelát Dr. Pospíšil,
muž ,,l\/lnseo“ celou duši oddaný, jemuž i V dobách pozdějších „Mn-
seem“ má co děkovati, že pevnou svou rukouezadržel jeho pád, ne-
objevil se ni jeden článek německý pro lhostejnost Němců., již  se
domnívali, žeiz Češi jsou povinni i německé články si psáti do „Mu-
sea“. Ťleprve V pátém ročnikıi objevily se 2 články' německé, po-
sledni to rnohjyišáni německé stati v ,,Museu“. àOd té doby jest „Mu-
senmfworgárirein pouze bohoslovců českých.

V době, kdy v čelie ,,li/lnsea" stál již piipomenutý Jos. Pospíšil,
bylo ,,l\floseo“ snésti prvni přiboj vln, jež se snažily potopiti člnnek
a pohřbiti jej v moře Zapomenuti. Toho roku totižbohoslovci olo-
mončti založili si svůj časopis „Cyrilla a li/íethoda“, ačkoli dobře
O našem ,,l*./iuseu“ věděli, a chtěli jej nčiniti časopisem Společným
pro všecky bohoslovce českoınoravské, nehledice na to, že právo

6  
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á,“,5"E*_.

`*š'f=ttváři iz;
,zv=.“Í› ~

-P
`*ı-.

K

„jit ;.

,vf ==` ˇ',›
$=l=zvw“
Íšu, 4. -'

ˇ›` 2

^:›` v zlv\z:3›„,_.,
ˇ-“';`

rv
›._v-fl

biz' 'à
Í;

-J±',*`.łcèšiř“ ^ìf=l*›_ “

ˇ,-..

:U

I ~ä›L-

"‹ va' n..,-K _

"=ì.`ˇ ~„:

ì-“`““"'
'Jr,;$, ,

›5" .'ˇˇ1. ~z-.
I*za 2ø, ^ 7„_-:-^. 'F2'
1

.__ H...
›“`„.:' .`. _.

.,,.;,j,,.
Ĺ.F==='ż`í.

.vin--.'Qvr'-

fzflflf.._ nn ,
››.‹š"'.
.\. Q-~.:.!”ì'V.'“‹;\è`«x.4`
č-ıflár ˇ“ze

$'4\

35?
t
,a
Ě

'x

ř

~;,_ ,`._

lev :»

l“F

4.

V

3 .
i“

<"

.I .0 1 ,

‹.

W

 L` V "V` __ j . ` __ --~ z ,~ vn .. ._ .-„-ø.~‹‹ ‹ _. ,-vr__`_$

_ Ý \.

,historické spíše na to mělo ,',Museum“. "V pochybnostech, mají-li
:svuj časopis zastaviti a připojiti se k časopisu olomouckému, obrátili
selbohoslovci O radu ke svým proíessorům a jiným mužům váženým.
Ti žradilí jim tento krok až tak „Museum“ vycházelo dále, ač boho-
slovci olomoučtí výtky jim činili, že se snaží rozbití mladou tu jed-
notu. Aby takovým výtkám učinil přítrž, vybídl Jos. Pospíšil ve
článku ,,Na-roZchodnou“ bohoslovce, by i nadále ,,Cyri1laa Methoda“
odbírali a „Museum“ své do Olomouce zasílali s dovolenínjı, aby
směli Z něho užití pro „Cyrilla a Methoda“, co se jim hodí. Ze pak
lprozžetelně jednali, viděti Z toho, že „Cyrill a Method“ po dvou
letech zanikl, ,,Museum“ však rozvíjelo svou činnost nerušeně dále.

 l líu Zvelebení „Musea“ velikou měrou přispělo založení „Růže
Sušilovy“ literární jednoty bohoslovců brněnských, jež, jak praví
lšiudolecký, jest „nejkrásnější a nejsvěžejší pomník Sušilův mezi
itěrni, kterým on největší část života svého věnoval, které láskou
srdce svého láscek církvi a vlasti získati se snažil.“ Založená r. 1877
bohoslovcem Frant. Drašarem čitala s počátku jen 5 až 7 členů, již
napřed na procházkách, pak V jizbičce „žabárna“ zvané se scházeli,
práce své předčítali a o literatuřez a jiných potřebách rozmlouvali
a sejradili. Vznikla na popud článku v ,,”l-llasu“ r. I872 uvedeném,
jenž Zní: ,,Sušilovka“, růže Vypěstována dp. vikáiem Buchtelem
(utrhlt tento na hrobě Sušilově proutek růže, Z níž se mu podařilo
vypěstovati několik.. kříčků, jež ku poctě drahého zesnulého nazval
„Rosa 'lfhea amabilis 5ušil“), pěknou zajisté bude okrasou v zahra-
dách a květnikách moravského duchovenstva, žákův Sušilových . . .
“Což,aby se kněžstvo naše --~ Zvláště žáci Sušilovi --v-spojili v jednotu
pod jménem ,,Sušil“? Leč nenašel se ihned mezi kněžími, kdo by
myšlenku tu V skutek proměnil, až Drašar, bohoslovec, odvážil se
toho činu a Založil ,,R. S.“, jež Z nepatrných začátku, Z malého pou-
pěte rožvíjela se pomalu v krásnou, plnou růži. lak následujícího
1“-oku má již 34 členy a nedlouho potom stává se společným cílem
všech bohoslovců českých brněnského alumnátu, zvláště když jí
ke schůzím ptedstavenýˇmi propůjčena byla mistnost „Sušilovka“

šf`~ ,I ' v ° ' 7 V' ' V V ›zvaná. Ucelem „R S.“ jest, aby bohoslovci ucili se krome vedeckeho
studia žachážeti i perem na obranu církve a vlasti, řídíce se ve snaze
té heslem Sušilovým: ~

V .Dvě krásek spanilých duše mé ovládnulo stánek:
j žernská jedna, druhá s výšiny pošla nebes, í

c církev a vlastw- ty v mojich miluji sestersky se ňadrech;
'každá půl, každá má moje srdce celé.

čelem tím konány přednášky ze všech oborů věd ve schů-
žich ,, V S.“ a k oživení jejich dpuží se k nim i piednesy básní a
Zvláště čísla hudební a pěvecká. Cinnost však „Sušilovky“ neome-
Zila se pouze na diecési brněnskou, nýbrž i do ostatnich alurnnátů.
českých a mnohých jiných slovanských proražila si cestu a tím
i cestu „li/luseu“. již r. 1878 na společné pouti velehradské. usne-

Wu ıQ...
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seno bylo Zástupci všech alumnátů, českých a moravských, aby
„Museum“ se stalo společným časopisem všech bohoslovců českých.
Tím vstupuje „Museum“ do nového období, stává se ~z časopisu
domácího společným orgánem bohoslovců českých, moravských ar
slovenských. Pozbývá tím sice své dosavadní samostatnosti, stává
se úředním, abych tak řekl, listem „Růže Sušilovy“ stejně jako
i „Odbor pro zakládání venkovských knihoven“ r. 1875 Drašarem
založený splynul úplně S ,,Růží“ Sušilovou“, stav se jen větvi na
krásném tom štěpu. .Leč změna tato byla ,,Museu“ na prospěch.

Snažili se Sice bohoslovci pražští podlomiti jeho činnost, ačkoli
zástupci jejich na schůzce velehradskě přítomní souhlas svůj pro-»
jevili, aby „Museum“ bylo společným orgánem, tim, že si založili
V prosinci r. 1879 svůj vlastní časopis „Božetěch“ nazvaný, jenž
měl býti společným orgánem Všech bohoslovců českých. Ačkoli
proti .tomu protestovali bohoslovci brněnští, králové-hradečti, olo-
moučtí a česko-budějovičtí, přec objevil se ve skvostně úpravě lito-
grafovaný ve 300 exemplářích. Tim ovšem jakož či obsahem oslnil
zraky v bohoslovcůe českých, jakož i brněnských, jejichž „Museum“
bylo nepatrnou chudobkou proti ,,Božetěchovi“. Záhy však sláva.
jeho zapadla. Náhle se objevil, náhle zanikl. Již posledni dvě čisla
,,Božetěcha'Ť jsou jen Výpisky a cizí látkou, ne pracemi bohoslovců
vyplněny, jakˇtato čísla kritisuje jednatel „Růže Sušilovy“ V roce
1878--~79 V. Ceškuta V „Zápisku o literárních schůzich“. Druhěho
ročníku „Božetěch“ se nedočkal. ~ p

Zaniknutim „Božetěcha“ „Museum“ ještě více zkvétalo. Samo
jen přetrvavšis všechny bouře a příboje ukázalo, že má V sobě dosti
síly, aby mohlo spojiti V sobě všechny bohoslovce českoslovanskě.
Tak sama Praha připojila se kt nám r. 1879--1880, čeští bohoslovci
Z Litoměřic brzy po ni, takže V roce 1881---,I882 Objevují se V „Museo“
práce ze všech alumnátů českých i moravských. Rok na to počali
i čeští bohoslovci vídeňšti práce své V „Museu“ uveřejňovati, V něko-
lika pak následujících letech Poláci ze Lvova. a ostatní bohoslovci
slovenští. Tím stalo se „Museum“ skutečným časopisem všech boho-
slovců českoslovanských. Množství odběratelů však přimělo redakci,
že „Museum“ přestala litograiovati až dala je tisknouti. Tištěné
r,,Museum“ vyšlo prvně do světa r. 1884.-M85. Muselo sice zaknsiti
ještě mnoho narážek a posměchu, takže mnohdy ,ocitovalo se V ne-
bezpečí, aby nezaniklo, ale vždy se našel někdo, kdo protivy uro«Vná~
Val, ostří posrněchu otupil a další volný rozvoj ,,Musea“Š a „Sušilky“
zajistil. V, tomto ohledu o oba naše podniky zásluh velikých si dobyl
I. M. ndp. prelát Jos. Pospíšil. Věren jsa slovu, jež ,,Museu“ˇ pŤři-
slíbil, když jako novosvěcenec opouštěl síně alurnnátu: „Mně jest
po krátkém času juž Vystoupiti. z ústavu našeho, abych praeoval
na popluží Páně; avšak vždy .bedlivě budu sledovati snahy Vaše,
kteří ještě V zátiší seminářském zůstanete a Z hloubi srdce sveho
budu se radovati nad každým úspěchem, kterýž práci Vaši bude
korunovati,“ sledoval Vždy osudy ,`,Musea“, a kdemohl, sve pomoci

8 p .
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neodepřel. jako regens ,biskupiského alumínátu snažil se vl.ažnzé a
váhavé bohoslovce přiměti vlídným domluvením k literární práci
ačmorální podpoře ,,Musea“. Budiž mu za to vřelý vděčnosti pro-
-çiítěný.  dík! v   

Tím ovšem, že „Museum“ se tak rozšířilo a že do alumnátu přifl
ncľıázelil již absolventi českých středních škol, rnusil se změniti iúčeel
,,M*usea“.- Hlavním účelem při založení našeho časopisu, jak již
praveřnol, bylo cvičiti se V mluvě mateřské, aby dosáhli bohoslovci
potřebné „písma i slova zběhlosti“. To byl účel prvotní, k němuž
družil se, avšak do pozadí ustupoval účel druhý: připraviti se pro
práce literární V životě. A tento účel. druhý ponenáhlu zatlačuje
účel prvotní, až konečně vytlačil jej. uplně a sám celého pole se
zmocnil. Tím ovšem změněn i obsah ,,l\/lusea“. Kdelžto vi prvnim
období hojně se vyskytují články zábavné a žertovné a přidána
zvláštní rubrika „Strážce jazyka“ a ,,Opolna“, mizí V obdobi druv-
héın ponenáhlu část zábavná a na místo její nastupuje práce vě-
deckáa místo „Kopřiv“ a „I-ládanek“ V „jaru“ ia ,,Concordii“,
místo ,,Stráž'ce jazyka“ a „Opolny“ objevují se V „Museu“ „Směs“
či ,,RoZmanitosti“ a „Zprávy Z jednotlivých jednot“.

e  Změnu tuto Vyvolanou mnohými novými pro církev zhoubnými
směry, kdymnozí „literární bandité“ jak je Jan Soukup, nazývá,
snažili se vyrvati kněžstvu pero Z ruky, aby tropiti mohli své církvi
zhoubné rejdy, schválili representanti všech alumnátů. nad sjezdě
velehradském r. 1893 a určili ještě bližší stanovy ,.Musea“, co se
jeho obsahu týče: p ~ 1 ~

.p Máť býti obsah takto rozdělen: p
e . Články vědecké a básně; '

. Zprávy z literatury vědecké, zvláště theologické,

. Zprávy zf alumnátů cizích;
Zprávy Z alumnátů domácích; i  

, 5. Směs. s i _
 Rokna to usneseno bylo na sjezdě velehradském na přání jed-
notlivých jednot, jež přednesl delegát jednoty hradecké ctp. Kozel,
abybyla přibrána část zábavná do ,,Musea“. Avšak ačkoli usnesení
toto má ještě dnes platnost, přece žádná zábavná stat v ,,Museu“
se ,nevyskytá a to ze zcela jednoduche příčiny: není žádná zábaˇVná
práce zaslána. . í í l

ij Význam „Musea“ pro bohoslovce je veliký. V první řaclě „Mu-

flfëz-CJQNH

seum',', jest „první literární arénou pro pracovníky na poli písenifl
nictví, kde ukládají alumni Své prvotìny.“ Prohlédněme si jen až
dosud vysle rocniky „Musea“ a uvidíme, že ,,Museum'* mnohým
vtisklo pero do ruky, je učilo vládnouti perem, je tříbilo V "hájení
pravd sv. církve naší. A mnozí zl těch, již v „Museu“ pracovali, jim
nadšení a povzbuzení k práci literární, již více pera, neodložili a
psali i dále ke cti církve a vlasti. Vzporneiíme jen Kosimáka, Pospí-
šila, Hodra, Ambrože, Adamec, Eiclilera, Kizlinka, Neuschla, Dostala.,

9
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ˇllíupky, Slováka, janovského, Kolísků, Zhánělů, Bully, Sedláka,
Kalvody, Hudce, Ottmara, Musila (jako representanta německých
přispěvatelů), Rudoleckěho a jiných a jiných, již V „Museu“ své
první práce ukládali a církvi sv. věrni užívali a užívají pera bud
na oslavu a Zvelebeni jeji, bud na jeji obranu. jsou sice též, kdo
rnlékem „Musea“ živeni, Zapomněli na vznešené ideály, jež V alurnnátě
měli, a obrátili pero své proti církvisv., jež je odchovala“ a jíž p`í`í.Sa~
hali věrnost až do smrti. Vzpomeňme jen nešťastných a politování-
hodných, Roučka, Svozila, Demla! V  

,Tím však význam „Musea“ vyčerpán není. Hlavní význam jeho
spočívá V tom, že se mu podařilo sdružiti všechny bohoslovce čeSko~
slovanské k vzájemnosti a spojené činnosti ve prospěch církve a
vlasti, V něm se snahy bohoslovců českoslovanskýchr potkaly, po-
analy a spojily a společně dobývaly si Zásluh O církev a vlast. A tyto
snahy jeho došly i uznání a ocenění od mužů vážených a kompe~
tentních, ano oi sama národopisná výstava V Praze r. 1895 poctila
bohoslovce brněnské bronzovou medailí výstavní a dekretem to-
hoto“ Znění: .  i

r Národopisná výstava českoslo~Vansk_á V Praze r. 1895.
1)le usnesení .výkonného výboru obdržela Literární jednota

bohoslovců „Růže Sušilova“ V Brně V uznání vynikajících Zásluh
o Národopisnou výstavu českoslovanskou diplom a bronzovou
rnedail“i výstavní. 8

V Praze V roce 1895.
Podepsáni: “ ‹

Výkonný Výbor Národopisné Výstavy ěeskoslovanskě V Praze:
O. Hostinský, místopředseda.

josef Ort, pokladník. Dr. E. Kovář, jednatel.
Z pochval mužů vynikajících budtež. uvedeny: V
Vdp. děkan Dr. K. Beránek píše: „Velmi ,chvalitebný srněr a

účel, Za jakým se list tento nese, naplňuje ”mne velikou radostí,
nebot Virn,"ˇ že budoucí spolubojovníci Za nejsvětější Zájrny a dobra
církve i vlasti Zavěas vhodnou Zbraň ostří a k ěestněmu zápasu se
hotoví. Zatím přeji podniku tak osvěděeněmu a blahodatněrnu
všakěho zdaru a prospěchu, trvaje u Vši bratrské oddanosti.Váš
pìtírnivec. . .“ A “ v

A vdp. lg. Beěálší, profesor V Krom Zi, takto píše O ,,Museu“:
„Museum“ Vaše jest mi listem velevítaným a souhlasím úplně

s chvalitebnou snahou, která Z „Musea“ tak libě vane. Má-li býti
naše vzdělání všestranné a požadavkům naší doby přiměřené, není
la tomu cesty příhodnější ani bezpečnější jako učiti se, jak náleží,
perem vládnouti. Proto také přeji Z. toho srdce, aby ,,l\/luseum“
ěírn dál více prospívalo, a berouc se za Vznešenýrn heslem Sušilovýrrr
Vypěstovalo vlastem našim hojný počet statečných bojovníků a
dělníkůina vinici Páně.“ l
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jelikož však V době nejnovější na sjezdě Velehradském, jenž
jest oíicielní pouti všech' literárních jednot bohoslovců sdružených
kolem ,,Musea“, vyskytly se hlasy, aby „Museum“ přeloženo bylo
do jiného calumnátu, musili předsedové ,,R. S.“ brněnské hájiti
historické své právo na j ,,Museum“. Zvláště důrazně musil naše
právo hájiti kol. Kalous V r. t 1913. Následek toho byl, že do stanov
„R S.“ byl přidán i tento článek sub lit. b): „Museum“ je orgánem
všech slovanských jednot bohosloveckých. Naše „Růže“ Vede jeho
fędákci, administraci a náklad. Proto Z Brna má býti nejvíce článků,
až když by se z jiných alumnátů. příspěvků Vůbec nedostávalo, vy~
plní je Brno samo. Brněnská ,,_Růže“ je zodpovědná za existenci
časopisu.“ Těmito stanovami přidán pořadateli, jenž jest zároveií
i předsedou ,,R.i S.“, k ruce administrátor, jenž pečuje ov expedici
,a rozšíření ,,Musea“.  

'l`ím načrtl jsem V hlavních rysech Vznik, činnost a Význam
,,hiusea“. Nezbývá mi než vzdáti Zde Verejný dík všem, kdož o naše
„Museum“ dobyli si Zásluh, at tím, že hmotné ho podporovali, at
tim, že články svými či jinou morální podporou mu přispívali. Zvláště
Však vzdávám dik Všem pp. pořadatelům."  

Na konec však .ještě něco bych chtěl připojiti:
Bratři! . V

V Zanechána nám byla lícha naoraná, dosud však nedooraná.
Padesát let orali ji předchůdcové naši azanechali nám ji, abychom
my dále na ni orali, aby jako zúrodněná půda přinášela užitek svaté
církvi naší. Krásný počátek Vzájemnosti bratrské učiněn, Volám
s Drašarem. Zda mysl bujará, Bohu zasvěcená, pro blaho církve
a vlasti nadšená, stane na cestě poloviční? Zdaž chceme, aby zanikl
podnik Bohu zasvěcený? Běda nám, běda celé vlasti, necháme-li
si r; ruky Vyrvati pero svatými Soluňany posvěcené a ponecháme-li
je výhradně „banditům literárním.“

Proto, bratři, ruce k dílu! Dosud neumlkla ústanepřátel našich,
dosud neustala ruka jejich od zločinné své činnosti! Proto ani my
neskládejmeruce V klín, Vstaňme na obhajobu církve naší, cvičme
se Zachážeti slovem i perem V potírání nepřátel našich. Vyhlásili
-církvi boj, na nás je bíti se s nimi za Ni.   i  `“ `

A hle, k tomu nám napomáhá ,,Museum“. Nuže, svorně chopme
se práce, pracujme dále na popluží svém a ruka Boží, jež 5o let
,,ăfijuseun'1“ chránila a řídila, povede je k dalšímu rozkvětu na prev
tspěch církve a vlasti. «

 Ad multos annosl
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 Iìaše kømuhev.  

‰ ,,,Quì vicefìtz řaàìam ˇäìum üøìüwìšàm
V ‰ in templø Dei meì“. íxâpnfl. 3, ľiàìë

Kal Zvířììa se nesìýchaná bouře,  
V níž žìivìů všech se mísí Zlobný řev -«-»
8. męzi mračna prachu, mìh 8. kouře _
my zvedìì Svømë Svoji korouhevł

pøsud bílá jako květy máje
eìpí na ní ještě rudá krev »~»- _

však Život-tyran, proti němuž vlaje,
tu naši Zkrvaví též korouhev.

ŽB
ij‹"'“ł"

Než bez báznfě 'tu Stůjme Shromáždění:
vždyť nadšení jest Silnější než hněv!  

. A Život V hn ěvu naše lady pìení --~‹
my S n a d še ní m však nasem koroáuhevì “

Dnes Mvfaréně jsmfl ješìě jake mìádcì --- “x
V r V f V

Qšik Sťaršícíh „peje ve Vaìecny rfiv;
však přijde čas, kdy proti Zlému Vládní
my V pøle vnesem Svoji korouhev.

A zvítězíme Vždy, jak bratří naši:
neb hradby boří Hospcfldinův Zpěv!
A kde jestìáska, ììtam se Anděl S
8. 1%: víìšzství vždy řídí korouhev . _ .

C5 Qfih ľfiš ›‹-4×

 :±&I%®I
..___ı ___‹_ _ __ _ __

 

Neumann Aug., O. S. A. (Br.):‰    

 Pramen Bšsìflˇfuçcových Z rà. 11336,
P0 uvedení císaìřê Zikmunda do Prahy (na pødzim r.

kmmě jiných důležitých Záłežitüêü Zbývaìo ještě také Smñêżšüí
S Tábority. Měìø S8 Stáfü na Zákìaćěí dohody pa S”üřá;nce Věroučššçfš,
jejíž řørmulování měł na starosti znàmý%Pę_żü” Payne, čiìi Ençgšìš.

Sestaˇvˇiì prohlášení O 4 článcích, V nichž Odvoìávaje se na
učení Vikìifovø 2. Husova Zcaìe. prüfismysìu nauky 'ìábørské Schváìššz
2.) nauku O Sêdmem Svátosìech, b) prøspěšnosż vzývání Svaůýcä,
c) víru v Očìsżeçı a d) Sìøužení v Grnátechř) V  

04 MIIÁ 3 m“ ze

1) Hêfløv Hi, Shy. “mê'-;707.
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»Proti tomu prudce se olirádili kněží táborští. Vůdce jejich,
Mikuláš Z Pìelhřimova, obecně zvaný ,,Biskupec“,, podal proti člárrfl
lçům Englišovým neprodleně odpověd. Složil ji hned po uzavření
Qnıøuvy mezi Bedřichem ze Strážnice a Zikmundem (V Kolíně,
~16.ciˇíjna l436).í) Podal-li jí 22. října, pak samo sebou se dá Souditi,
žejdostiˇ obširnou odpoved to 232) článcích :nemohl Zpracovati Samo-
statně V době tak krátké. Úvodní slova celé řady thesí: „Etiam
żęnęmıısi, sicut et antea semper tenuimus“ vedou nás pak Zcela
jpasně na stopu pramene. Srovnáním textů dçjdeme k poznání, že
Biskupec měl před sebou dvojí predlohu-: Clanky sněmu zkutno-
horského Z roku 14353) ja usnešerıí táborská stran vedení válek Z let
i422---1424.4) A s c ' M c Q

Články kutrıohorskě čerpá velmi stručně. Z rozvláčného jejich
Znění vypouští skoro úplně všechny argumentace a spokojuje se

 pravidelně pouhým Závěrem, nebo (jak tomu jest v článku o očistci)
podává Za hotovou věc thesi, kdežto následující autority opomijí.
Tyto články jsou podkladem definice 1.“-40. a 13.---lo.

Druhým pramenem jsou synodální usnešení táborská. Článek
il. o přípustnosti trestu smrti jest úplně rozsahem i formou přev-
jatý 4. článek, následující pak posice o šetření cizich věcí jest
psána sice samostatně, ale částečně jest vyňata Z 3. článku týchže

V I . ,

H_Sł'l€S6Íil . í e `
 Biskupec tedy ve spěchu učinil výtah Ze svých horských článků

al rtáborských syrıod, Z nichž sestavil prvních '16 článků, ostatni
pak Zpracoval samostatně. " ,

 Poìznánim Závislosti Biskupcovy odpovědi docházíme k tomuto
závěru: V ohledu věroučném byl sněm kutnohorský Z r. M31 pro
pozdější smýšlení Táboritů Zrovna tak směrodatným, jako hádky
z let 1421--~i4-23 v ohledu rituelnim.

l >{< >.
I>$

I.
. O svátostioltářní.

.I _

í „Definice o Svátosti oltářni jest doslovně přejata ze IV. článku
skutnohorsřkěìho. Schází pouze úvodní slovo o křtu, a biřmování,
jakož io poměru Eucharistie k těmto svátostem. Články Z r. 1431
počínaly totiž těmito dvěma svátostmi, kdežto formulace Z r. 1436!
počínala Svátosti ltářní,takže zmínka O křtu a biřmování, O kte~
rých bylo teprve jednati, nebyla vhodná. V Souvislosti s tím scházejí
ieitáty sloužící Za oporu úvodu. Pak teprve formulace o Svátosti
oltářrxi, jež jest v článcích Z r. 'l-436 přejata do slova:   

\

Í) Tomeírı, 'Braha ÍV, 9.
2) Íříěiielr H, 70'?-72ti.

Hiìíier H, str. íídiflflíiłiíł.

\ .

' 4.! ìbìd, str. 482---ëiäëš. í

Is
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(Höžfler H, str. 695).
 . . . De quo istud ex iide scrip-

turae tenemus et corde sinceriter
confitemurj good panic, quam
Chrisíus in Sue co-ena accìpierls
suis ad manducandum dedit dis-
cipulis, et in cuius digno percep-
íiono per mínísieríum ÍZ'dclz'um-
Sacerđožum relzˇquií mem oríam Suae
passíonís, est in naíurapsua vorus
panžs, qıťz' pronomínc hoc demon-
Siraíur in hoc proposižione Sacra-
morzíalíx Hoc osí corpus meum.
EZ' cum hoc vcmm corpus Chrísíz'
dc vírgirzc Sumpžum oz' pro 1/ıobžs
íradííum non z'denı'Z`cc do maže-
fžalž idcnžííaíc íníeližgendo, sed
Sacrameníalííeľ, roaliícr cz' vera,
qui propter Sui“ habitudinern ad
corpus Chľisti inf Sžbı' debíía ha-
bendus 882.' rcvercníía et íídclís
ipsum veneroníur non už ponís
Subsíarzííam, Scd do quanío už
praemZ'žz'Zˇíur, esí corpus Chrísíž,
cužus verum corpus in oodem 8888
vcraczreıf, Sacrameníaliíer ac Spiri-
žıčoliícr osž credendum, non aužem
in omm'buS proprZ'cı'aíz'buS tam
ossenííolíbus, quam accídcnialíbus
corzscquenížbus z'pSız'm ídem corpus
Chrísíž in coclo in dexíercz Dei
Sedcns, noc od Sensıčrn porzcnííum
corpus Chrísíi žaliícr íbí ossc,
quad žllc modus praosııpponcrež
desíííonem Subsíanííae parıis ei
conversžoncm Subsíanííalcm 1'psíus
in corpus ChrZ'Síí, od quod omnžs
fždelis in meníc debaty aítendere
Suspensa consideraíione círca no-
z'uram~ materialís Subsíaniíae Sacra-
mem'ı',° cum Sollícüudo íídelíum
vem adorando, genuílecíendo ei
cogííando, 8-S88 debeaz' in imita-
žz`one Salvatorís nosím' cí devo-
žžone ad eius corpus, quad Sursum
est, cí quod eíiam modo praedícío
est in ipso vencrabílz' Sacramento.

I4

§(HÖflo:‹: H, str. 7l.3). .
lnprimis credimus et teriemusj

sicut et antea tenuimus et crede-
bamus, good ponžS,quom Chržsius
že Sua cocľzo dí-gna peľcepiíono per
mínísíerztžm ,Ťídelžum Sacerdoíašrz
žfelı'quíZ* memoriam Suao passiouis,
est in nature Sıza vorzzıs pa;/Zžs, om'
pronomíne hoc demorzsíražur že
řzac __ proposžííone Sacramcnžoíš'
hoc eSž~corp.uS meum, ei cum hoc
vere Socrameníalíícr ei roaüíer cor-
pus Chržsíž do vírgíne Sumpííum až
pro Ifzobís íradzrzzım, qui-Z'n Síbi do-›
biía habendus osí roverenííaj of
íideles žllum vcfzcraníwf nou už
panís Subsícmfíam, sed quanroj už
pracmžííííur, est corpus Chrisíí,
cuiııs verum corpus in eodem osse
veracííeıq, Socramcníalíícr czc spí-
rížualžíer 882* credendum, non autem
cum omníbus proprı'eíaZ'z'buS žeru
osserzííalíbzzžs., quam accídeníaìíorćsì
consequeržžíous ipsum corpus, idcm
corpus in coolo, in dexíera Dei
Sederzs, noc od Scnsum ponenžíuıce
corpus Chrísíz' žolíZ'z'er íbż' esse,
quod illc modus praesupporzorož
desiižonom Subsíanížae pómisj až
convorsíorzem Subsíanžialem žpsius
in corpus C/rržsíž ad quodjomnžs
íídelžs in mcníe debeı* ażicndcro
Susperzsa consžderaííorıe circa no-
Íııram mažeríalís Subsžaníiac Socra-
menií, cum* ‹ Sollžcííudo ííďclium
.vera adorando, gcnuflecwrıdo ei
cogííando esse deboaı' in ímííaííono
Salvaíoris nosírí, cí devoííonc od
cìus corpus, quod Sursum est, už
eíiam modo praedícío in ipso
veneraçbilí Sacramento ei proportio-
nabílííer do Sacramento c-alícićř est
iníelligendum.
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ii.
O Sedmero svátostech.  

'Druhý čiáneiš jedná všeobecně o Sedmero Svátostech za ješt
vlastně dosiovným výtaheni úvodu k artikuìům Z 1“. 1434. Chybí
Qbjasněnio dvojího hlediska, Z něhož nutno vycházeti při názoru
øsvátosteehz 8.) pokud jsou ustanoveny od Krista., b) bez přiměsiďi
ioidských. ‰ Podobně i Závěr předmluvy pravici, že o jednotlivýeh
Svátostech bude V dalším Specieině pojednéıváno, byl jako nehodioi'
se L vynechán. 4 v

 Počátek úvodu 8. oddíl nacházející se mezi vyneehanými Siožfl
ìkami tvoří formulaci to Svátostech in genere.   .  
z ~ f z v

1-   Uvoo (1431) o  
   muže., Sun ooi).  

 istis Suppositionibus pro fundafl
mento dicendo praemissis atten-
dentes od bćzpíismum, mamım
imposiíionem, C081/zam DomZ'nicam,
poøniíex/žZ'am, ošfdinem, matrimo-
niumi bei infirmorum uncíionem,
qılae ivocantur Oommuz/Ziíer Sacmø
emenia eiroa ea duo advertimus
;*..de quibus quidem Sucramenż
tiS,o8t Si qua alia Sami in lego,
iguaeeadem ifatione dici deberem“
Sacramenta, Sicuz' aliquod ex his
Sepíem, primum etunte Omnia
in generaii protestamur, quod in
aııcíozfižaíe, forma, Sensuque Chri-
Sti in Íide ei riíu ei praxi prZ'mZ'-
žívđe ecclesiae, cuius reciores erani
clposioli, ,fueruntieí Suní capacibus
mulíum uíiíia ac. Salubfia aníidoía
đnz'marum, non iamen Sic Simpli-
citer necessafia, quin. aliquando
Sine Suscepíione' ialium in .Signo
Sänsibili íiati Salus ,' . . .  e

i i C142. (M36)
úbiøi., Sex. 7i2--13).

Secundo tenemus, Sieut et au-v
tea. Sempeı' tenuimus, quod êapz-
iZ'SmuS, man už/Zm 1'mpOSiíZ'o, Coma
dominzbag pOenZ'í8níZ'a Ordo, mairifl
morzzìžm zeí .Z'nfz°m/Zorum ıćı/zcžioı,
quae vocćmíıır communiier Sacro-z
menía, et Si qua aZı'a Sum' in Zege.
quae eadem raíione dici debeui
Sacramenta, Sicuz' aliquod ex hier“
Sepíem in aucíoriíaíe, forma, sent-z
Suque Chrisíi in íide ei riíıž ao
praxi primiiivae oecclesiae, cuizis
recíores erarzž aposíoli, juerzmi ei
Sum' cćzpacibus mulíum uíilićz ao
Salubria aníidoía animarum, nout
žamen Sic" Sz'mpZı'ciíer nećessariu,
Quin czliquando Sine Suscepízoue
ializzım in Sz'gnO Sensibili fiat Salus.

  In.
 ˇ O křtu.  . i i
7 Učení o křtu jest viýtahem Z druhého čiánku Snešení i kutno-

horského. Počátek jeho pojednávajici o obmýváni Vodou se úplně
vypouští i S příslušnými argumenty. Podobněftornu jest i V názoru

V 15
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oi, íflımotieelı jakož i o uepř oustnýclí ipřidavcicíí lidských V křestuím
íjżtu obsažených. Definice .íaše jest čerpáua.. teprve Z časti závěru,
die nehož jest nutno lšřtítı tak., jak toho Písmo sv. žádá, s Vy-
íieeháním všeho aeeidentního.

Či. 1. (iz-a3»í\
(ibid., ete. ooz--ee-a). S

. . . hoc publiee eoram omnibus
jiíľoíitentęs, qnod Sacrarneníum
bapíismaiils obS8r_vaiZ'S his, guaei ex
Íićia Scripíinfćze od eizzťs reqnimniıır
neeessiiaíem, .et Circa ipsum Sunž
žıiíilia exenzplo aposioloruni ei ec-
zžfiesiae prirniíivae in Christo, quam
ípsi gubemabant, poíesi lícite až
vera ei iZ'bèif8. ioco ei íempore dop-Ă
porízznis exerceri S “ Sine' jexoreismo
et. patíinis Sine. ehrysmaie 82' oleo
do episcopo . príus Saciažis Sine
itina z'n2merSiO~ne in aqua .a Sucer-
dože modo consueto non bena
diciaei Sine aliis rižibzzťs conszzťzeiis
či cın`.iaRoinana. usiiaíis eiqnando-
one. niniinnz SoZenaniSaiz'S až pen-
Sćziis.  i    

Q ,

Či. 3. (1436) “
j  (šeid, Sox. 7ia).
Etíam tenemus? Sicut et antea

seinpei' tenuimus, quad Sacramen-
íum bapZ'iSn“ZcIZ'iS observaiis his,
gnćze ex fide Scripiurae ad eius
1*eqıćZ'runíw*` necessiíaíem, až Circa
ipsum Sun: i.ız'z'Zz'a exernpio ćIp‹“›Sio~
iorum 82' ecclesiae prinziiivae, poíesz“
Ziciíe, .were jež libere loco ei že;/npore
opporíunis exeľceri Sine exorcismo,
exsufflationejsalíe. siguatione cru-
cis in pectofe et in ironte, Sine
limitatione auiium, uariuuí, pecífl
totis et scaoulaíum, Sine ıćncžione
cim,/SmaZ'iS in Veitice et eiusdem“
cunioleo pež“ episcopıžnt ei ćzgiıćie
per Sacerdoiesj. ~ už ingniııni benefl-
dicı'ion8, Sine tíiua immersiouesetí
joatrinorum requisitioee, ei Sine
guZ'bZzzSdan/Z aaliis Circa hoc snem-
~i“nenı'ım'š ao ezrclesia Romana insii-
iuiis ez“ guandoqiže nirnium Soienz-
nisaiis jez' pensaiis. “

W.
 B i ř na o V a A

_ Foímuleo -této Svátosti jest Závěr druheho článku „de Sacra-
mento manus impositionıs“ Schází cela jeho prvníjpolaovice, V níž

šledujíeí pak uazotliobiímováiıí tvoří naši definici. Zbývající část
opět schází.   

Cl. 3. (1434)
uhio., * Six; eoa-fleosj.  

. . . de qua manuum imposi-
tione istud catholice tenemus . . .
quod licez' eius in ćzposioiis Scžn‹;z'iS
nabenws exenipluin, nnllibi iamen
in Scripiurćš adhuc inveninzue de
Íczciend O ipsain ex obligaiione p7^a€~
eepizøžin, inieníione iainen ei riín

x

l  16
j I
i

Š
3

Cl. 4. (M36) S
.  „ jìžfgiìøíçí., etx_ 71.3).
Item šnauuuna inípositíonein

. . . Zicez“ in aposžolis Sczncíis habfe-
mas exenfžplıžin, nniiibi ianzen in
Scflpinm inifeniiniıs de Íacienđo
ipsanz ex Obligćzíione praecepíum,
iníeníiones řemen ac riiıž aposio-
[ico fc:/ciani ceíerZ'S pć:ZiibZ.ıS Sa-
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ǏI

IQrun.

:ı

42Y-"Y'' _Q-I:'̌0
„ì..
łÚI 1_OQ

_ǏQ
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apˇosíolieo faeíain ceiešfis parione iabren/2 fo;-'e ei íaíilein coniiie-
Salubrem ,ioľe ei aiilenz ćronfiiefl
mˇur ,` . . . S“

í'?'ZĹí?`.

V.-
 4  i Zpověd

M Rovněž i 'tento čłánek jesi: dosłovně přejete. ìšonkìuse 6. čìánku.
Vynechávżfle Vsechny- autorıży, počíná Biskup Zrovna konečršou
ąćfinıcí, kterou uvadi tak đosìovne Jako málokterý jiný čìánek.

' V “ v Mn CL 5. (1431)
A  S A ~(ibíd.,_Sí31“.609).  
iEt gnod ad fmedelann anzmaľnn/Z;

qnae Spiriíualiíer infiifmaíae de-
ciderunı' et decidııni, poeniíenies-
que volant praesupposiia poeni-
íeníia in animo Siš“npZz'ciier neces-
Saria ad Saluíem, aaa coniriíus
Domino insensibiliíer confiZ'eíz„zr,
eíiocam expressione quoque vocali
Sin'gaZa;”iíer facía Deo, vel in-
difíerenii cuique fideli a praden-
iioribus requirens consilia iuxía
iníormaíionem beaii jacobi ei pra-
xim ecciesiae prznziiíivae, adinncZ'Z'S
guandoqae Salubribus zfen/ıediis je-
juniorurn, eleemosynaruin, oražio-
innm, a-ZZ`orumqueL Operaľnd bono-
irum, ad quae on/ınia ianquarn nad
eandem ex fide Scripiurae uiilia
Lsive necessaria nos horiamnr, Sní-
Íicii; proaz' quondam“ Suffeciz' Sine
coníessione auricalari ianínnz jacía
privaío presbyíero iuxia for;/nan/Z
3! obiigaíionenfż Innoceníii ei ca-
riae Romanae n/Zodernae, ei Sine
forma usiiaia absoluíionis ei poe-
niieníiae in nıımero, pondere ei
mensiura Secundam volnniaienı con-
fessoˇris iniuncı'ione, qnae huma-
niíug ei íundabil ier qnoad Scripíu-
7-'am Suni indncia eí non de neces-
Siíaíë poenìtentiae requisiía, non
Saluíem animaram, Sed plus- ei
frequenier Sin/Zoniam eı' cleri ex-
í0IleniZ'am promoneníia.

2

CI. 5. (1436)
(iioíd;., -St-1“. 714).  

Post haec tenemus prout et
Semper Éenuimus, quad rnedeiónfn
animaram, gaae Spiriíuaiiíer deež-
derunı' ei deeidnní, poeniíeregue
volnni, praesupposiia poeniieniia
es! anin/zo Simpiiciier necessarža od
Saluiern, qua ooníriías Domino in-
Sensibilfizer eonfiieínr ei cum ex-
pressione qnandoqae aocaii Singa-
lariíer Sìbi facža vel cuionnque in-
differeníer fidelí a pradeníioiđoas
reguirens consilia inxia informa-
iionem beaii ]o‹:`abi ei praxim ec-
elesiae primitivae adiunciis quando-
que Saluibribns renzediis jejuniorıčrn,
eleemosynarnnž, oraíionum, aiio-
rumque bonoruin openžm, ad qnae
Omnia žanquam ad eandein ex fide
Sc_ripZ'nrae uiiľia, Sen necessaria
nos hortamur, Sicut et anìea hor-
tabamur, Su/íiciž, proızćz' qnendanfz
Sufieciz' Sine confessione anricularz'
iantum faoia privaío presbyíere
iuxia formám ei obligaíionem In-
noceniii, ei ecelesiae Romanae mo-
dernae ei Sine forma asiiaia abso-
Zaíionis, ei poeniieniiae in nnnˇZero
ei pondere ei inensara Secundam
voluniaiem con)'eSSOrz'S‰ iniuncíione,
qnae humaniíns ei infundabiliier
qnoad Scripíuroafn Snnz* indneła, než
non de necessiiaie zreqaisiía, magis
Simoniam ei cleri exíolleniianz,
quam Salzzıienfz pron“1ooeniia ani-
marum.

/-7I/
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Ví.
Svěeení kneZsżVa.o S eVV

Definice 8 svěcení łšněžsìva jest Závěrem VU. Čłánku Zš. jest
tzžìšžéž fìăosìžš“-zˇe„ přejete.

ČL s.(á43ž)  
žžsża., sex“. ežšs--ìššjż.

_ . .isżud iconfiteššıurz quad non
ex fide S‹:;“`ipíZzn“ae, Sed ex consae-
zfludine řıaoežmf eccžesiae, qnod ordo
ianínm a Soiis episeopis žaníam
conferafıćšf, iníežügendo, episeopıın/ž
Saešeałnen žalis auciori íažis essen ii -
aiis habere nitra alios innos ei
Sinaplices Saceıfdoíes . . .

Cì. 6. M436)
übid., str. 7"ìêš-Ě.

Non ex Íide Scfďpínrae, sed ex
consueíadzˇne iz-aoeinr ecclesiae,
qaoa' ordo a Solis duniaxaz' epi-
Scopis coníeraiar, inielligendo, epi-
Scopanž Sacran/Zenialis aucZ“oriiaiZˇS
eSSenZ'iaZiS /iabeľe Z,4iı'›^aS aiios veros
ei Sin“2pZz`ceS Saceedoies.  

 VUL
“ Sàżev manželský.  S

Sedšııfýf čìánek G ìšìíčšch není obsažen mezi Íomšuìacemì Z røku
1455. Násìedujíczš jest, Šako jiné, konklusí VUL čšżnku. Biskupec
vyršee.šìáVá počžžìçečšıí Sâoˇee o áıčehı nısnž-eìství za uvádí hned de-
finieâ. Zbývsjšeí Čásà* po§ednzë.ve_ìíeš„ O Lšžiiečnýcìš žı Zbyżečnýcłì
ìidskýˇcìš příđašfešeh vyneehává úpìně. S   

'H

 CL s.(ê4šá) CL 8.(á43ó)
 ąêhııe., str. eso).

. ..Chš:istas sic d;.ei“í;eš'min8;Vi“[
...eoncìııdensz Quad nzažifzkno-
“nž'ı-zni exercendam Zegiíinze in per-
Sonis idonieis ~ež capacibas Zibeife
pž“oÍiiežnai“, Saadenies Z'arnen., až
naâešfe nolenžibežs lascivas- ierneifi-
řas, paeežťíam inoč2oedienZ'ia,n .Gae-
žeš“-aeofne S deoi'dZ'naiioneS pifaeeinfl
daniae. . S

(ìbíđ..( stz1`.5`ž`d='7ì5). S
item nfZaišfimonz'an“z exercendžvnfn

Zegižinne in peisonis idoneise ež
capacibas ˇZibere pzfofiíenfzar, na-
bere žanaen oolenfibas Zascivia, ie-
naerižasý parenizznn Z'noboedienii-a,
deožfdinazfliones caeíerae praecln-
dan fan“.

ĚX.  
Posìední ponıszání.    

É`ěáZfližš` o posìedním pomezżní jesi pfijeztz první čásìš X. čìankıš.
Zš:ìžy"âeì~“šı, sesżsvdfiící Z cžìeváiıí au“żoš“it, jakož i násìeđfujíci Zá„\/ěš“ečnj;=
ššćıssmvec, popšfsjžeí nutnost posìedního ponfıžızánâ, scházegí íıpìaši.

ˇ   ČL 9.(443ó) ACL 1O;(i43á)
Šibífì., s“!.;ž'. 6ìì}. z ýíbìđ., str. 7 15“-»-ì5}. “S

Uššieštío :mt-ení ìniírnìášIunˇš in

Iěž?

` Insuper praeponentes ei; ćıoniì-
€`ìe'š;žššfš“Snìne~.“[is fpešťììšııs cum zoìeo ˇŠ:eša^[es utììüstem uncìıonis ì`š;“š1°iš“-
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0łì*vfee se eb episcopo prius conse-
cfeíe et saepe usque ed cerrup-
tio!-ıem reżente mineistrete a Sacer-
deře, iverba cum inìenfiene ipsius
pmferente iuxta fermem et sen-
shìmi usitate ecclesiae, quam cem-
ınúniter vocant secreınenżum ex-
ffemee unciıienis, ipsum in dicìo
eipostolijaeobi fundere mácentes,
non uz'deiai” esse insZ'iiaia a Cizrisio,
nee ab Ei-as aposioiis; him: d0€:“[0Y
evengeìicus in suo triaìogo lo-
quens de hžıc extreme unctiešše
idicit: . -quia si isia corporalis
nneíia forez* Sacrameniežm, až nzodo
fingiíer, Chrisizzzs ei Eins aposioii
promylgaížoneen ei execníionern de-
bziažn -non iacereni _ . .

 i „ X1

, , /“

morum . . . super aegrons 'ołeä in
pertibus determineìis impositiø-
nem eb episcopoquexıdoque sí-
monieco et Simoniece promote
pľius, už inquiunř, benediďťi et
saepe usque ed corfuptionem ei
feeforem š“ei;en“ıi cum recitatione
ìitaıìiae, oracienum et žžlie iuxta
fernızım Remenee medemee ec-
eìesiaes Ordinatione cerentes de
hećz s-cfipìum ,espressa ìegis ac
sententis seınciürum se -invitabi-
ìiter íıındzmtžum in eżıdıem, non
audemus ilła pre fidei articuìe
preetizere, et confiteri íamquam
Sacš“ameníıžn€, ai sic a Chrisio vel
Eias apøsžolis Z'ns2'iiZzžíw^/Z repa-
íanies . . . cam si iaiis eorporaiis
ancíio íž,šeeiZ'“ Saceafneniaen, až mo-
do ]“Z'ngiZ'zzn”, Ci“ZrZ'sías ez' Ceìeľi
apesžoli eias pžfonialgaiionern ei
efťecniionenz debiían/Z non iacerenž.

iiűánekdesátý o Zschevìávání Zžšłžena Bežăho není obsažen
Včšàneích, ečkoìiv Jedna. Věìe. se S ním shsdııje i sìovněfi) Násłe-
dusjšešpsk čìanešš, jednající O trestu snšrżiì pechžżzí Z tžıborských
usneseni V ìs-eìech “i4ø22-_-4424-.

Či. 4. (~1422--
J Šj {;ììšì‹Cì., síššľ. 48% .""””[Q

.JŘ*

\-..../

L íiľQ`ee.r±e, pffeedicü sec-ex doićes ıe-
spıcıeniˇes exeessus in vindietis,
pubiìicanđum iudiceruniz, quad ex
condenfznaiione Zfeorunfı nee in oc-
Cisiione Zex veíıčs, až naiusnzodz' in
Sżfngııiis se-:is iadicZ'až”iis esi exe-

-Qlłeifìdea, neqae Zeges humanae evan-
gfeiio ‹:oniı”až“iae sequendae saní ei
çilegandae, nez: ipsa oecisio anqa/em
271-đižgua eansa alicai in/fiigenda,
nisi si ei in qaaniıťn/Z Zznfgenie ne-

d C±6SSi2'aie [ex nova occidere ei con-
ČÍ@m?2ai”e [icenZ'iaz', ei per poìes-

CL 4ú.(ú43ó)
ííbìđ., six“. 7M).

item tenendıım esż, anod nee
in condež/nnaiione -ľeornfn nee in
occisione [ex veias až hniusmodż'
in singalis suis i ndz'ciarz'Z's suis esz*
exegaenda, nee Zeges iz nm an ae eZ)án~-
geiio eonžraifiae sequendae Sani ei
aiiegandae, ne ipsa occisio nnqaanž
in aiiqaa Sansa alzˇcui infligenda,
nisi si ei in qaćzninin wfgenie ne-
cessiíaíe [ex nova oecidere vel con-
denzn ašfe Zzˇcen iizaí eí eeclesi ae pzfinžzˇ-
íivee pľaxis deciaraž, ei oSZ'endiZ',
iía ianfzen, qaod ‹:Z'rca peaedicža

- v . gìıoııříteìıtes) Íšoteznı ìeggenı Cíìiiufísezi tżmı firıššożš Veši-eítente e:\;ís‰ere, quod
Ă ~ ìlľinüìà Líøżęeflz e..`ž.1t apex ìpsìus fžšflešře pøtefštz . . .

=i= - IQ
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te-.tes Ěegitimas Suadet et autost-
Zat, aut iìłe deficžente populus
aut quicunque Spiritu Dei agita-
tus, et sic quod lex Vetus de
tento in iudicieriis sit Sequenđa,
de quando eam Chrìstus ìicentiat
ei ecclesia primiiiva praxi declarai
ei osiendii, iia iamen guod czleca
peaedicia sedecZ'nZ condiiiones cari-
iaiis observeninr ei ipsa iegis na-
iarae regalax qaid iibi non vis,
raiionabiiiier aiieri -ne feceris.

/

sedecifn eondiiiones chariiaiis oo-
serveniazf ei ipsa legis naineae
Jfegnla: Quad iibi non ais eaiiona-
biliier, alieei ne Íeceris.

_ XII.
t cizichC3 c/.›< ČD ›--ż‹ ČD. 13 ř'V*'4\I `<`-Ĺ ČD! Ů) :*I4\\

_ Čìánek jest Samostatnou odpovědí na přeđlohu pražskou. Tato
jest doslova převzata Z HI. článku usnesení táborskýchš)  

_ XUL
_ O očistci.

Pro svůj Veliký význam jest nauka. o očistci Zastoup-ene. dnenše.
články. První Z nich vybrán ze XXI. čìánku horského. K není
stručnosti uvádí V něm Biskupec pouze výtah Z úvodu tohoto nemáš
dlouhého článku. Opomíjí V něm Biskupec Odpovědi, jež podetì
Táboři pražským. Zbývající část, snůšku to autorit Z Písma sv.
i Z tradice, Vynechávê. úplně až na konec.   

Čt. (17.) M-31 j Čt. 14. (1436)
(ibiđ. , str. 62'? ).

Iste. nos o-mnie. pensantes et
žıđˇvˇertentes . . .S et non videnie
expressain scripiaıfam legis, -sub
aeierna damnaizˇone 'obliganienz ad
ienendum pro fidei ariicuio, quad
sancii exuti Corpoeľe  a fidelibus
hic uianiibus pro' Sufíragio ei
in iercessione necessario sini oran-di,
aut invocandi . . . nec videnies
aposioios nobis de hoc aliquid
expressum iradidisse, vel reliqaisse
docanzeniam nec exempìum ad

7 .

1) _ . _ quođ in bellis Ofuaøntunıeuıt-
que iustıs res alieııaze non Solum nonsint
amore ìntfooìendee, Seđ nec taeıgeıšdeo
rıooıve, nec oonoupiseeuđse _ . .

20

(:ììoìd., str. H8). A

Ceeterum quamvis credefuuset
ex fide scripturae teneemus săeut
et prius -tenuìmus et tenebatuus.
scripizznfan/Z tefnen expifessain ne-
scimas nos Sub aeierna darnna-
iione obliganien/Z ad ienendažn pro
fidei ariicalo, quod sancii in eoe-
lestibus a Íidelibus hic vianiibıčs
pro dicio saffragio ei iniercessio-ne
debeani necessario invocari, quod
tamen, si-necessario fieri cłebeet,
Chrisius ei caeieri aposioli nnias

Item Íírmiter tenendum est, tjuoä
de lege oommunì res enłienee non sotuftu
non sum; eøveøre ìnvađendoe, sed nee
gendee nooive, nee oonoupìscendeąe. _. _ _
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heeiihabentes žıiicuius Sancti in

0

prOm24lgažz'On8rrz ei' e;>će€Lžžž'Orž8i“ž*š dž-
nmzfalege, vel veteri canonizati,  dz'ža,»?/Z rzon ićťcerenž.  

sie in Oratione Sanctos in
çøeìis existentes invocet, vel ec-
øłesiam primiiivam evangelia <:On~
veisantem, cuius rectores erani
zipestoii, aiiquid "de “ł:8.ii invoea-
fiinne praecepisse, aut insiituisse.

 A XIV;
 ›~  O Očistci

" V 'C0eiieifüánek O Očisici jest výiahem Ze XVM. čiánku iiožfsišehe. Bi-
giiçiipec V něm vynechává Odpověď, kiżerou pedaìi Tábüii pražskými

znžšżrům iv pěti bodech. Vpadaje 'takto hned de středu pøsice, pe-
đáizájejií jadro V presne vyslovenem nazoru. na Očısiee, načež Osiaieiš
obsahující autority vypeusti.

A i (21.43. (14%)
22 L  í (ibid. ůiì).

.si quici purgandum post
mm Vıiam in eis remanserii
peęšf ıgnem emundatoiˇıum extremi

iiiììđàieii, Vel alìier Secımdzzım D82'
ieeøzfdížnaížonem ab Omnžbus suis in“-
qužzžamen ížs fi 1/1 alz' íef exp Lırgaf/Z -

 df0S. . .i et non vždeníes ćzžíqıžćzm
eeeescržpžuram experessam nas ad že-

inieeidzćrrz ipsum pro fždez' afžz'cZ,ťZO
Szzžb aeíernćz damnažžøfze Oôlžgan-

Viełm? ei eøııšiđeľanies hemines ex
hfleieentinue in peius profieere,
ipsum a.S*[1“uere ei pmpenere píše
iiideiz aıżieuìo non audemus ei
peefi“ eenseąuenš quámdiu de ipse
ex Seripijuľê, eeiiiiıeaii non fueiı-
iiflms, non vždeíw nobžs, quad jíde-
Zêzš ìšžc in via debeaz/nııs 8x!*ZOrícm',ˇ
už žč2Zz`buS, quos Sežfnrzžkmž in Íaiž-
ibzžs axžsíere pıžrgaíeošfíc ieíuniis ei
iomžžonžbıžs, ežeemasynžs 82' SćmcžZ'S
eøbvžzaiíeanžbus ďebeaní Suffragarz' . . .

ˇ 7

Ci. 14. (M36)
i (iišiđ. 718-4).

Ampiius quızmwis ieneamus, et
ex fide Scripiumfle iegis credimus,
Sieut et aniežı izeniiimus ei erede~
bamus, queá animee Saivande-
rum in iiio magno et ionge iem-
pore . . .Suni Secımdzžm Sefipiuras
ei D81' Ošwžžnaííonem aä Omnžbıžs
suis Z'J4gZzžZ'ı-1 až'nenžZˇS ,Ť1'7'ZaZZ'ı'e;`‹“ expur-
gancžaex Scrípíumm žamerz expres-
Sčmz žgfioramızžs Z/ZOS Sub aeíernćz
damnažžorze Oblígaflíem ad íıžefl-
dum pro Ížđež aríícžflfie, quüd ìøeus
pui'gaiOrii :zmimžirum cerpere ex-%
uieiruin post iiene Viiam Sit pe-
nendıšs ˇiempefe ˇiegis gieiiae pme~
h8.biizı Chrisii essensione, in que
posimødum peenas Sensibiies aor-
;D@1”2„i›eS SuSünen`Ť;eS pzırgaíae Sałfl
šıarenízır, ei qzwd fz'fl'8ZeS híc in via
íalibzıs íežwzžžs, 8588244083/ffzís ei Ora-
žzˇoľzžözzżs a-S pžžs aìfís eperíbus
Szžfižfagafž' . . . x“ 4

ˇ XV.
ıı á'A Gimšiıˇ' Six/ˇ.

 A Pečáiek Sehvaiujiei mšeni dle přiišiadusv. Dienysia jesiken-
kiieisi XII. čiánišu horsišêhe, jenž Veimi pOđi'0bně O mši pejednává.

21
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Cást druhá, jednajíci o bohosiužebných1“`ou‹:hách, Spočíxfá na ii.
odstavci disputace, konané Y. 1423 V domě Zmrziikově. V oiiioxiieh
čìáncích. totiž Skoro dosiovııě odsuzuje se ritus jako náìezek ıgžapeıšů
en ìidí, od Zákona božího již daieko se ocìehyiujicích. Vyjmei“žo`eż'ini
všech mešnieiı pežžımeııtíı převzat autor Z zorotivneho čižínku iitžžžfl
ského. . A

\I Ý-ci. iz. (zm)
tibìoi., St-ıˇż“. €›1ćš--=€›1<š}.

. . . istud tamen pro tineii pro“
testamuľz quod in žníssa“ observa-
;/nns ee, et oibservetze intendimus,
gzćae de eius Sami Subsíaníža et
Circa ipsam Sunt utilia, non pro-
prio in hoc utentes eepite, sed
in/zzˇtaníes in hoc Specialiter rííunz
beatí Dion)/Síť, in quantum pro-
žnovef devoííonem popnlz' in Canin
7/noderaío et vera, in vuigarzˇ, in
Zecííone Sacrarunz Scržpžumrıžnz et
in aedzflccčíoríóı preäžccZı'ı'One . . .

inferimus  ex ptaemissis, qnod
rííns que;/n Circa n*ZZ'SSaíZ'on8ž“n Ob-
Servaní Pmgenses nfzagístžfž et Sa~
cerdotes, i  

est rížus ab homžnzbns Zonge da
vita Chrístıˇ et eins aposžioložfıžrn
a*eclínaníı'bnS ínveníus, a Chfisžo
ei eíus aposíolís non exemplaíns
. . . esžposı' rnnlía cnrržcula anno-
rnm per papas ez“ řzoifnínesˇznzfn
Zonge ab Z'n“n'íaííon8 ChrZ'SZ'Z' et
eius apO.StOZo;“umt declžnaníes ex-
cogžžaíus et Z`nSíZ'žLžı'uS.  ~

C1. 15. (1436) A V
gžbžđ. 71%). L

Cum hoc etìztm in nfzžssšzndo
observaníes et promoventee ee,
qnae de eíns Suní Subsianžžzfl et
necessitete, i Seqneníes Circa noc
rížnnz bećzízˇ Díoznyszì, in qnaninfn
profnoveí devoíionenž popufži in
caníu modeľažo až vem in vnlgšzšfl
5 n  lecííOne Scrzˇpinrarunz Sacmmnfš,
in aedžfícaíoría praedícaííone et
indignorum etiam ei Visione Seetzıfl
menti pro posse exciusione et in
aiiis, qužietsecundum iegem eeeši-
gelicam ad bonum Suitragžmtet,
quad ;/”1'Z'uS 'žníssandžv in Sšgtšis
omnibus et Vestimentis consoetis
puta in aìba, ł1ume1“ali,`map}išia.,
cinctotie et cesuia, quee ieeeiesiižt
ınodetna Romana. instituit et
communitet observat, et qın*dfl;vn
n/Zčzgžsirž Pragenses čt peecžito eššž
Cusant, et exercent. . . nee esž
rížns aposiolžcns nec aposiožomťnz
Sancžorum dZ'Scz'puZOrwn, nec eeei'8~
Síae nníversćzlís, sed esi rííns eeeže-
Síae n/Zodernóže 3 muitìs pontitieifl
bus Romanis Zongo posž epostioiosľ
ab z'rnííaíı'One jam evangelíz' Cnžisžzˇ
nOtabZ'lZ'že;f dec1Z'nanÍZ'bnS Íčzžoˇzž“š'žc‹:zf
tus . . .

 i XVL
O ppsteeh.  i  „

'n

Názor o postu jest výtahem XVH. čiánku. Úvod obsaižeiieivii
pražskou posici a se Strany Tàbotitů dopomčováni dueihoˇmitššš
postu proti tělesnému, jako známce tarizeů, scházejí. Násiettuje
výpad proti těiesným postům, kterými se jen poškozuje eituttina.
Věřící totiž věnují mnoho peněz na drahá. postní jídla, ale na
potu chudých bližnich nedají. Proto takové nemohou Se Schvaiotetii



Énýbržnutno proti ním dìopomčiti půst pıwfotní cíì*kA›f€.LŤšŤ€zÍ€š tvrzení
jęgż pødklaăem fornšuìeè O postu. V Qšżêďmi část Obsšrnéšw čšánku
XVII., citžťťy ÉÉO Z Pısmasv., Oíců cšrš<\e`vnícł1 í Éűiřššęfa, Éêsí: úpšně
ľ3fyne‹:h2.n2~- _ * L

Qł Ý

n{ ; CL ”17. M434)
flihżêš. 827).

%,] ‰.* z'eZ'Z„mZ'cz Sćzpíčšn žíćz ždčšl c.ZZ“;f“ZˇćZm,
èz;z“‰V5zzrzí žeíufqžćz 12';/ž“zZ'ícžíćz' Sa7“zcz`*z'S žøžš
 Zàg8"‰DOmZ'nZ'A non fzmdaía 81' ZÍeZ`Z„mZ'a
Ífzziçzg' deoifdírzaža, cum cz'bZ`S Speci-
211žbíus, ˇrćzıfíOríbMS, pžfecz' OSZ'Ož”Z'bážS ac
Llauííoríbus, Occasžøľza qıšomzm pćččn/~
pężćes plus SpOZZ'am'u7f~, cíZ'vZˇı'8S ćzzzšžêm
jflgzgifgcznízáľ zeì €“žl€„n”šC›:>yn2. pau-
peribus Sııbtmlntur, uˇâiıi Si in
íłćvioribus cìbis et cmnmuniìøus
ięiunarerťc, cìtius St fzšcìììus p0S~
gęnáż  f8,mi1ìave A et zšliıšs egenżăbus
üflpćrtiri, ilìa! Omnia čt Sìmiìiżı
deørđınaża ıeıunıżš dęžìfistamuž at
'non promøvemıšs, de que Imn da-
bjęremus reprehćnái, Sicut et Sans-
tìLeX hoc Sunż rćprêhendendì . . .

 Cì.14.(Mz3v6)   
':fˇ;“š_8`;._,.„›‹-

""Ť'-mv ľuüO

ìżćrı cum zfížìıìganăìia pž“ššm€Weš1~
žes Omnia Z'ez'um*ćz a [age D‹:›mz';1Z"
cofizžšžšššndčžía . . . Sťmcížs zˇZ'r2/Zžžaíćż,
.ťˇd0ŽaZ“ľž`ćZž7›Z Sćzpzfef/z`íZ'cz až in Zege DO-
mšˇľzzˇ ffzøfl fužzdáža aç ćZ!ž'Z'S üznđfi-
cunqužš dčžOž”cžz'ž“Zaža czmz cžřšžš Speci-
ćzlžbzzčs, raržožfíôıťs, pfáííošíflžˇíöus,
ac !aLžžZ`Ož^Z'ůıžS,‰ ;‹“`aZ*š'On8› gıžomm/Z
paupešfes plus 4SpO[z'Qž€žZ,u”, a*š'z„>Z`í€S
ćzžzćíem Z'Z*Zg`žz,°fg“‰anžčžz“, fwžfž pro;/;“ZO»
zżzżžv/ızzžs, Sad quøšnedøšibêż dćtêsìžž-
mıır, Gpìaníìês, ui ízüàżus pflpuìus
cì^flš`ìStia.nuS Dømiršo cømpìacáčnìêı*
ac sancìis p1'infšiżíViS cošıřúrnšiíer
ì€ìLšnıü'€nŤ;. A ì

ÍAYUC. Hørský (Br.): ~

)"=H‰fl šíànU2 T? Q

_“;ı.É~___ "ˇ ““_z _-v_.._

 Ta   % àšmšâšššžé.
je 'temna køì 8. víchr burác
T2. ìáska íbrażrská, Éìž Tvůj nám zrodil
ta, Paüeá, Z přervaných cév vraky k1“Vá;cí
V pøsšedních záchvěvech. - Či mzťtva snad že j

I-“ˇ-43

W """'É.-< ı».„A\ M4

V--In N<

jen deptejte jí vf prach, Zas z:nO_vu bude žít,
že š`,=.eSmrteìrš.á jako đøbrý Mistr náš, ‰
8, V hš:Ob~1ì chc€“ffl€ ji už mrìvou pøìožit,  
pak vstane Z Invìvých 8; to V prospěch V

.J

mx Ĺ/I(

O, přijde jistě Čas 8,. Zkrvavený Svět
zas na svá čìsżá ňadra přìvìne ì

I

93ší“ ší›...„n (D90
Ska I<ìÍfiS”€0va, jež umí czdpouštět

_ 'rá ubøđána přsce nehyne.

-_- 4 _.‹fl--_-%;z;z>“_,___ --- __»_
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L. l{raìn.er (Praha) i:  

llejno boj proti lxurdům o  GCD‹URI!I Ef E:BF
Roku 1914 rozvinjul se urputný boj mezi nevěrou a vírou, boj

proti Lurdům, proti Rírnu, boj náboženský, jehož cílem je podko-
pati víru věříciho lidu dočista., á

V posledních dnech vzaly boje proti Lurdůrn, které vlastně
čelí a nejsou nic než boje proti Rímu, na se nový ráz vystoupením
jednatele l\/Ionistenbundu dr. Aignera v Mnichově. Tento dr. Aigner
nastoupil monistickou svou -kariéru celou řadou přednášek V Ně-
mecku a Rakousku, jichž velký počet Zaráží,nebot nyní právě do-
vršil čísla 60. `

Tyto přednášky byly velmi četně navštěvovány ca pod jich vli-
vem rychlosti blesku skoro Veškeren tisk. rozzuřilflse hrozně proti
Lurdům. --ě Hlavní příčinou tohoto vlnobití nevěřících a Zlákaných
mass lidu bylo to, že dr. Aigner vydal v březnu veřejně vysvětlení,
které proběhlo všemiì) časopisy, následujícího obsahu: A

,,ZáZračná ,uzdravení Lurdská.2) Spor O Zázračná uzdravení
lurdská rozšířil se a rozrnohl takovou měrou, že netajeněí objasnění
příslušn`ými úřady theologickými ˇ a lékařskými  se jeví jako poža-
davek spravedlnosti. Ý c j í i  i

Tisíce německých nernocrrých věří Zprávánı uzdravení, pri-
nášejí nesmírně obětí, düvěřujíce V to, že němečtí lékaři a kněží
se toho chopí jako povinnosti, jež spojena je s /jejich povolánírn a
V případě neípravdivosti Zprávy o Zázračných uzdraveních toho šálení
sa rnámení odkryjí. í s s ,

c já věřím a jsem piesvědčen, že nemohu lepe posloužiti pravdě
než tírrš., že vlasrní sve ponětí a osobní přesvědčení veřejně diskussi
propůjčínı : ` j j e

I. Zázračná Zjevení r. I858 byla zjištěna a potvrzena od Ialetě
pasačky. --~ žíletní očití Svědkové i ti, kdož na vlastní uši to slyšeli,
nepotvrdili výpovědi děvčete toho.

2. Ani jedině .aázračrıěfl uzdravení v Lurdech nebylo Z kompe-
tentní strarıy papežovy oííicielně uznáno ; Zázračná uzdravení uznána
od biskajpăr írancourıslrych nebyla od papeže potvrzena.,

3. Ani jediný německý biskup nevyjádříl se určitě (kladně)
o Zárračných uadraveních V Ĺurdech, naproti tomu katolický theolog
a církevní historik proí. Frant. ,Xaver von Funk na universitě V
Tubinkách veřejně katedry mluvil o švindlu lurdskěm, (,,vorn,
Schwindel von Lourdes“). , r  

4. Ani jediný německý lékař nezastuposval ni jedno zázračně
uzdravení ve vědecké íormě ; častokráte označují dobrozdání Z kruhů

j 1) na př. lifíälrr. Tageblatt ll. 3. 14;. Warthr1rg'3. 4, la.
dá 2 3 Die Vìftinderlıeilungen von Lourdes. Ecklširung von med. dr. Eduard Aigrżer,

šínììnoherr. '
2'
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flërneckého lékařství tato Zázračná uzdravení za klaroáni lidu (als
einen Vø11<Sh€e~ng).      

.Na konofiì pak Ó-Í dr. Aigner doslovně toto I Ich balte es tiir
đijei berufliche Ptlicht des. Arztes, aut . diese unhaltbaren Zufstánde
ggtmerksam zu machen, uni eine vreitere. Irreítihrung Kranker
zhjigfgitanzuhalten. Nach rneinen persönlichen Wahrnehrnungen ist
man in Lourdes selbst von. der Unhaltbarkeit der seit 5o Jahren.
pètąaupteten Wonder überzełıgt. --ž Tolik dr. Aigner

Ý ,květnu zaměstnával boj proti Lurdůrn četné navštívené
gfieomáždění rnnichovských lékařů, při čem dr Aigner poznamenal,
žgíjíjotázka, zda dějí se v Lurdech Zázračná uzdravení, koníessionel-
niinui oboru je úplně přiměřeně a má -li se jen z lékařslšého stanoviska
posuzovati ; na počátku hned ličil dr. Aigner souhlas, s jakým se
Shledal .u lékařů diky svému zvučnérnu jménu a postaveni., Při
gxžých  četných přednáškách V Rakousku a Německu nalezl. »prý
=v[jÍtgruzi.ch svých kollegů všeobecný souhlas. ;-'jooo lékařů (P), jichž
lge ldr. Aigner po mínění dotazoval, objasnili mu svůj úplný souhlas
3. není prý nıžádného unıversítního profesora v Německu, který by
byljzaujírnal stanovisko nadpřirozeného charakteru Lnrdskvch uzdra-
evjeiní., jak; dlouho bude věda lékařská trpěti ještě přehrnaty V jejím

1 í Dle jeho přesvědčení nikdy v Lurdech ani jediný zázrak se nestal
3., .domnělá Zázračná uzdravení ľdlužno prý redukovati na sebeklaro.
a šalbu. Samo sebou se rozumí, že všichni nepřátelé Říma mali i velcí
ìnanovo chopili se této nadmíru vítané přiležitosti a na církev kato-
liclrou zhurta si vyjeli. j  
Í iPřírozeně přede všemi ,,W'artjburg“ s dlouhým artikulem ve

čislechl) složeným odpadlíkern dr. Engerterrı, V kterérnžto artikulu
staré, pořád aj pořád opětované námitky znovu byly předloženy.

, Některé ukázky:
„Protestant jako rnonista srněje se tomuto bludu, dělá si tiěklebky

hlnpcě, kteří padli za obětí kněžskérnn rnámeni anebo sebeklamu.
`UBernardetty Soubirouso-vy byly dány příznivé podmínky pro

její zděděnou hysteričnost. e
Bylo mi ze dvou neodvislých stran tvrzeno, že to bylo V tarnní

.krajině otevřeným tajemstvím, že dáma, která Bernadettě Matkou
se zdála, byla milenkou jistého v Ĺurdecli posádkou ležícího

.dìÍistojnil§a, která byla na skalách rnassabielských při rendesvous
,překvapena (li). --~ Malá pasačka stála užaslá, překonána krásou
této dámy v záři slunce. -- .
ji Byla Bemadetta podvedenou, nebo podvodnici? Nemůžeme
odtud, vyloučiti halucinace, poněvadž tenkrát rozčileni nad ne-
ˇp0SkVrněným početirn bylo tuze mocné. Avšak Bernadettin potoınní
život potvrzuje to, že ona jz podvedené stala se podvodnici (daB sie
aus einer Betrogenen zur Betriigerin Ward). .

P" ). Wartbnrg, Na 5. a b.ĚżĚ',,Die Madonna von Lonrdes und Hžeilwìrlrungen“.
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o Víđí se býti náłiìe ve Veškem pobmıíií a Vžíváese do Své ffzzìe,
velbává se đo sve úìoby (ìügt Sìcb 7111 ihre Rolše bi.neín). - ”

V „Nevëříme ani na Zjevení BemadeÉ;tìn.a ani. V Lurdy“ vyfšáđřìì
se prý Č.u.‹:_bo`šz.ní Správce V bárdslšé nemocnicí. --~ Co eetýče Skoìečv
ných o.Zd`ž;aVení, ať už jsou. pomíjejíeí :aebo trvalá, neměìaá by Zeeła
býti p“opíı`án_a. áD{žìeží*;o› však Ée : druh těchto nemocí pevně a urflčiâě
Stanovítì. Fřìrozeně byìa to Zákìaćíem všude a poššažde hysżefoëá.
Jest .oeìá Veììee dìouhá řada takových hySterìe.kýeh šıemoeí, ke př.
í hysterìckjçř ìupıšs a hysžçerìclëfýˇ fak. (Snad Š. bysterícké Z1ona.enšn§;
kostí P D. R.) Tebıato druh nemocí ćâěìá diagnose značné obtíže. Oämzfšie
Vysvëtlujeme si část oněch lékařských a.t`ł:eStı°ı ob nevyìéčitelnoešıì,
nezhojìtelnosü. (U:o.b.eì1ba.ıfkeítSa.íiteS“te} Usšdıˇavení Cìěje se ebezvýfiáìfl
mečně Suggescí nebo autosuggeseí. á V a ˇ “ ' .

Ý Vìiv Suggesee nevztahoie Se pouze na nemocí neršzˇové, nýbšiž ìáž
na určitý Stupeň poruch organických. Tím Lurdy vstupují V řađu
Světoznámýeh ìéčebných míst dnešního dne. ^--~ V Asłêzłepìonu 11
Athen p1“áVěżak jako V Aìesìí gaflské dějí se átażáž u.Zđ1`avení V témže
rozsahu S touíiež pompou, S tímže Výsledkem a. áSpěe.b.em. (!?Í;

4 „Ich brauehe nur hínzťáweisen auf die vmncìerbaren áfleììungeáno
der Marabuż de1`DerWiSe3;1e Nord-A”ÍrìkaS_. der Gesuoncìbeteš und S. av.“
-›--~ Než d.ož-šü. jíž o żom.. jen na Éedno ještě ebbľšlì bjqeboııì ë.1Ín*aaż;ì“±ë
poukázatí, ačkoli "nám to nerší pranìc dìvno. o e ‰

Dr. E n g e 1: t, dřívěšší režíakżošż moČ±eš:nìstíekéb.o časopisu ,,_i.\ˇž'e`o.eS.
Šahrhundefť, kterýž požššdešì Studovaš ev -jenž protestantskou. tbeo-
ìogìi, aby se 5ta.ì pastáorem, uzavírá Svoje Wa.šftbı.u“gSke arükuly takže :

„Konečně Spočšlvê. tento bìuđ jako ceìý Sa.kramenże.1íSnıuS na..
onom Světovémo ánázošu duaììetìckém, ktešfý hìásá zasahování oč.-záře
ođděleného na€3;pì“í1`oZeného Světa. do přirozeně nutnéìıo běhu přìrošše-
nebo řádu. Na âom zakládá se Samorostłá Síìa kaìošŠ.okê ìidová `vb`y.
Zde, nikoší V boží proti đog1Xš.a“â.u, kżefé ve Všem všužıìgf eeškšem V ł‹:a#2;o-“
łickém žívžšbă bra._`Še bezvýznamnou Iˇoìì, nýbıüřı V bojí piloti tomoéžo
mystícko-Spifítualìstìekému Zázračnému bludu musíme Rímu aaSa--
Šití rozhodující ráno . . . (muíš dei? eżotSehìeđeIo.e Vożeütoíš gegen Rom
eišaSetZen).“o í  .

Tedy V Sˇoebopárnýcb Sloveeb. : Do.aš.íSżìcìè:ý n.áZo1“ Světový, šf1a.Sˇm‹š.
Víra V Boha jest io, která.. činí. ìurdslše Zázraky. Tato Víra. meeš se
Stůfi co Stůj zničit, porazíti, nebeťč Zřešměá přeee chce pan dr. Eflgešżt
těmito Slovy duaìšsmusá odboćăžťcì a Zał`ı?ża.{š.ì“tš. a ăopomčíììì světu me-
nísmus Se Svou bezbožeckostí. Takový názor béře ˇWa.I`tbm“g po‹fÍ. Svăıš
p1`o“€ektoš^á`â: 8. předkládá čtenářům., Všem přáìeìům, kteří V
díree 1.1 kabátu oćìznak S hesìem „Los von Rona“. a tím proìšáaaì
Wartburg, že Stojí V řadách popíšzačů Boba. Neboť Stává-ìâ Seżšˇ ćëo“-
bìeđìžıé době boj proti Lmdůın bojem pšotš. Řšınu, Vjgpìývá Z efwbo
konsekvenżně Vypovězení boje prożi Bohu až e e

. Dr. Aigner bojuje iu za Svůj Světový náá;~:or,á vněmž bychom
maměhłeđali S3.o»vo „Bob“ a. 'budiž i Zázrak. jeho právní Zástıšpee,
israeìita B en a r Ř o, V řekl Veřejně. před  mnìchovským souđem, že
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Aigner a on. hoiduji orionio. rš.á.Zorut světovému, který neuziiáˇVá
žádného Boha (die keineo Gott arierkeiint). V ě

.V tomto prudkém boji obievoie se V pravý čas Významná brož;o.i“a
tbeołogického professora dr. Lernberta Ehrlicha ,,Dr. Á i ii e r

L o ur d e s“ kterou nemůžeme leč Všeie doporuěitiř) -- Bride
Vitanou Všem, kdož maji .Zájem o boje proti Ĺurdům, ale ieště
Qnëm,' kteří sami at ústně nebo piseroně proti odpůrcům iordsišýiri
ìpčęiìiüd chtěii. Zde na I74 stranách Všechen Vhodný materiai soostie-

üjsetúplnou Výzbroj proti dr. Aigrıerovi a jeho spoiuboioveiištirii,
p(z1<±eřis t oděrıi jeho pornposriiiri retorickým V Vzietem, skutečně bodrii

džaiostivébo poiitosvam --`) najdeme tu i pioroptìoı a ešrairtiii
vyvráceni Všech námitek. Též ninobo novéiio i starého, co je dáte“
Šžitého sděłiti. Neni riáiri ani možiio Z tak bohatého materiaiu a plrioçsti
àbgahu kioudně nějaký sebe skrornrrěiši Výiiatek učirıiti, oVederrie
jęnnejdůležitějši I d

Dr. E h riic h pise Z „jest Veìkýrxo podivenim, Ve Fraiiflcii
žádný lékař jako Výsiovný protivriik se nepřiblásii Vážrrě k sioVii.
Francie Vysiiá do Lord riejVice pootriiků. . ebotze 32.4 poutiiickýˇcb

které r. Ioro do Lord se dostaviiv, pbyio 255 Z iĚ*`i“ai“icie. Ve5' ø

'F1-3,n,cii nebyio jinak žádného odpůrce Lˇırdů., »-- aie byt to roroaiiov
pisec E in ii Z o 1 a, který r. 1894. Vyciai svůj román „L o u r d e
který Však nikde od riikobo nebyl za riěco Vážnebo pok_iádári.“ »~--

V Mimo to psat proiessor E r ii e S t H a e c ir e ip, spoioboioviiiiš
dr. Aigrıera proti Lurdům 8. srpioa roo5 Z ,,Nejspi“áVriějši pobiasiiflěiii
Veikoiepébo švirzdiu 1ord.skébo, který Zriárri, podat Zoia ve svero.
pziiámém románu. Z 1iék.aì"iÍi_, kteří Ve prospěch Lurd.i°i Vfystupoii, Š-sou

r1eVZd.ěiarii, druzi rrekritičtí iiišeráci a ibáři.“ -- Tak Zrži dosioižˇiiiff
Výrok tohoto protessora.

Neni to čirý výsměch? Vi.ro.e dobře, jak V tomto boii sVědect'i›`“i
laiků je Zavrbováno a żoevširriáiio, Zifiáště ti ršeijednodoššicb
zievných činů. A profesor H a eciš el, „ceiebrita“ roorıistii a.
tvyšši autorita spoiebá se na dobrozdárii ap sVědectVi i e d rı o ii o
laik a, Zoiy a jeho básnické iaritasie. Víme oifšeiriq jak prát/ě
přímo a riejsprostširn způsobem podváděi.

Ă Pochází snad odtud sympatie jenského eššceiencpárša,
Vtakových Věcecig. také jiste prosiaveriosti se dodělat? Áie jest' to
přece Ztřeštěne! Záda iékaiskýrcii důirazů a sám spo-
1[é“b á na ia i ky. Pi'^ii1ášime-li skutečně žádané ieišatsìše riíiišafzy.
I)8,kjsoo1ékaři,ktei`i Ve prospěch Ĺurdiřš. Vystiipiiii „u ri e b i d e e
oder kritikiose Ptuscber und Betriig'er".
;“Í Po Zoiovi jest dr. Aigner prvni, kterýž si uiožii šikoi
Zaviłý odpůrce Lurdů., Liırdy poraziti Hned na začátku. psal
gäçigiier proti Lurdíirrš V časopisech, snažit se státrri úřady proti Lurriiıırri
ëflgažovati, Ă požadoval od ciriševriicb. úřadů praecisrii staooVisi<“(ìš›

Zázralštimitirdskýrn. i s “ p

L V1) ì\Ě'áišiarieiì#: ,,i'šÍšfiriitii_ei“ Tagebiatt“ V 'áÍfeir.V“oi. V--‹ 1 K.
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Potom konečně nastoupil, když dříve byt sám také Lurdy navštivii,
safcrin „velkolepou“ přednáškovou cestu- V V

Zde vychloubá se obyčejně nejprve počtem Lurdskýcín procesů.
jím vedených. Toť ovšem je přirozeně .uvádění V bind. g Neboť ve
všech těchto 13 procesech běží nikoliv O pevně Stanovení. zázračných
nzdnravení, nýbrž o urážky na cti, které katolickýrn obhájcůrn V roz-
páíených půtkácb nkìouzìy a proti nimž dr. Aigner zvláště rád vystu~
pnje, aby se gloriolou obklopii. Jedna Veimi zajímavá událost.
Panu dr. Aignern a jeho bojovněmu způsobu přichází velmi za těžko,
pravou míru V paríarnentárních výrazech  udržeti, neboť V písmě
i síovn ustavičně t každé katoiické cítění uráží a vzhledem k Lurdům
sype jako Z pytie slova jako ,,Aberg1auben, pověry", t,,SchWindeí'.'
„anslándische Spekulatiorťf, ,,Spie1bank_“, ,,*vVunderregissenr“, „Íalsche
itšiarten.“ „Klerikaie Börse“, „Íingierte Bank irn jenseits“, „welscher
flˇťšcba1`1atanismus' ' . V V i

Tím, že Dr. Aigner tvrdí, že věda nepřipouští žádného zázrakn,
dělá si věc velmi lehkou. Vyvolí si ze 4.000 zázračných uzdravení
některé případy, snaže se prokázati, že Li případů těchto zázrak není
evidentním ani dokazatelnýrn a pak činí smělý závěr: všechny
dny tisíce nzdravení rnusí býti vyioìëženy přirozeně, anebo je te Všecko
ěirý švindlą.    

V časopisu ,,i\./íiinchner neueste Nachrichten“ 3. záři 1912 píše
Aigner: „Das Resuitat rneiner Beobachtung War, daiš keine

einzige Heiínng eríolgte.“ i . .  
Na monistickěrndni V M a g d e b n rk u šel ještě dáie a pravil,

ani V jediněrn případě za jeho přítomnosti hlášenýcb uzdravení
vv- rovněž die rozsudku konstatující bureau -- nebylo ani nernebío
býti .řeči o uzdravení nebo jen aspoň zlepšení. A Ý

Toto tvrzení dr. Aignera pozoruhodně se vyjímá, srovnárnedi
s tirn pretest ik/ÍUˇDr. Gouranda Z Paříže, jenž V těmž čase V Lurdecb
a V bytě spoìečně s dr. Aignerem uzdravení vyšetřovai a jemuž
dr. Aigner sám nejlepší svědectví vystavuje. Dr. :G o 11 ra nd píše,
že ukázat dr. Aigneroví dva nemocné, kteří právě byti uzdravení.,

obou. seznaí dr. Aigner pravdivost uzdravení. ,Lékařské konsta-‹
tnjící byró nveřejniío 18 protokolů. o uzdraveních a ziepšenícb, ktere

pobytu dr. Aignera V Lnrđech se udáìy rnifrno toto potvrzení O
nzdraveních z dřívějších pouti. Dr. Aigner shlědi V byrói většinu
nzdravených a V Magdebnrce řdásá a ,tvrdí tentýž dr. Aigner, že také
podle úsudku byró ani jedno uzdraveníse neudálo. Dr. Aigner sám
proti sobě Vydává svědectví, když právě V it/íagdebnrce ještě byt
a řeki, že také nejednou o nějakém zlepšení mehio by se rnínviti,
píše V nejnevějšícřı Mni,cbovskýcb zprávách o jednotlivých případech,
při ,nichž nynější nález lěkařský k poměru k dřívější zprávě ınirnoż-
řádně zíepšení připouštíflìi). Pokud se týče stanoviska lékařského
žšvěta k Ĺnrdůrn, přináší proí. Ehrlicb tuto zajimavou poznámku :
R.. rgoě nspořádai francouzský nohsied dr. Aignera Š e a in d e ŽB o n-
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do n (který ostatně velmi zla naklevetil), dotazovou roz.právku
; Lurdech. Na to vydal zprávu, že obdržel 11.221 odpovědi.

.zlłflich uveřejnil. Tyto byly Ovšem proti Lurdům. Na toto odpověděl
Vin c e n_t z L y o u, (dlouholetý šeílékař u velkého ,,Charité-v

Sjjpitalu V Paříži a nynějši vysokýlékař nemocnice v Lyoně): ,,”l`vrdi,
žęjđostali II.z2I dopistia 'uveřejnili jen I84 ; zůstává tedy rI.o37
dopisů. Pročs neuveřejnilı i těchto ? Věří snad, že můžeme přijmouti
9; připustiti, že těchto II.o37 je proti Lurdům Pl '_l`o jest klam al nesmysl ;
.nikoli pouhý tucet, nýbrž ohromný počet dopisů jich došel, kteryc,l3.

poněvadžnezdály se jim býti příznivě, neuveřejnili. Kdyžtedy“
tfëçhto 3:84 hlasů proti Lurdům s veškerým' úsilím rozpečetili, pak
nèzbytniě podrželi oněch II.o37, ve prospěch Lurdů vypovídajících.“

obrátil se universitní profesor Vincent sám S dotazem k lék“ařıÍun,
alasi 3000 lékařů, jichž adresy v jistém listě podává, vyslovilo se ve
,prospěch Lurdů. tím, že potvrdili, že Lurdy dle medicínského stand
zàviska jsou mnohem více universálním dobrodiním, než veřejným
nebezpečenstvím. Mezi nimi jsou Francouzi, Belgičaně, Španělé,
ilztalové, Angličané, Němci, Rakušané, Američané a Svýcaři.
lékařů podalo následující vysvětlení : „Ve jménu pravdy a humanity
protestují proti každému pravidlu, které překáželo poutním Výpravárn
đo.,Lurd nebo je obmežovalo, prohlašuji, že dávají plně a bezohledně
Svůj souhlas k protestu dr. Boissariea a na slovo vzatých lélšařu
lıurdských, od nichž uveřejněná pozorování maji vesměs ráz nejsvědo-»
mitějši loyality, ba dokonce i kritické přisnosti Z Pokládaji to tudíž
szaxsvou povinnost, zjevně, hlasitě a jadrněprohlásiti a přiznati, že
vi .Lurdech přiházeji se neocekavana uzdravenı ve velkém počtu
samorostlým působením svého druhu, jehož tajemství vědě doposavád
známo není a které věda pouhými silami přírodními nedovedla
čracionelně Vysvětliti. Mezi těmito 3.46`lékaři, jichž podpisy Bauste rt
ve .své knize uvádí, je ro universitnich proątesorü. Maji to tedy býti
nyní jen pouzi šarlatáni a léčebni íušeráci? Toto stanovisko 3,46
lékařů k Lurdům je přirozeně dr. Aignerovi .nepohodlnoia nepříjemno-
aproto snaží se mermomocí toto předůležité svědectví insinuaci
podvrátitiı Pravi totiž :p ,,We11n in Frankreich 346 Arzte und
Universitátsprofessoren für Lourdes öftentlich eingetreten sind --~
ein interessantes Kulturdokument aus dem 20. Jahrhundert --~ se
mulš man dabei die ungeheuren Wirtschaitlichen Vorteile in Betracht
zziehen, die Frankreich. aus Louľđes Zìeht“ (Máhr. Tagblatt zo. 5. In).
Velmi pěkný je při této příležitosti poukaz dr. proí. Ehrlicha na
finanční prospěchy Aignerových námitek pro kasu l\/Ionistenbundu.

l Spijsovatel píše dále :.
V  „Tažme se nyni, který vědecký apparát má vždy dr. Aigner

ssebou po ruce? Třivěcitojsou,které od schůzekez
Schůzi Vleče: Láhev lurdské vody, kně ý hre-
viář a skioptikon. Těmito dokazuje, Lurdy
jsou švindlem.“ -- č i  j
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' Konečně musinie ještě poiožiti oiázku, proč dr. Aigneżf, který
se V časopisech, při procesech, V brožurách na na schůzich chiubi a
siavným činí --- přes svoji vědeckou (iůkiađnost všechny irancouzskě
iěiš.aře, konstatujici byró, kìerus atđ. hrozně blamuje ,--- sam need-
išrýˇvá ceiý ten humbug V Lu rd e ch ?,--~ jedině správně misto
ii áisputaci o Zaz1“aěn_ých uzdravenich ìurdských jsou Lurdy samjv.
BY. Aigner chce přece všecky události v Lurđech ređukovati na
přirozeně příčiny, chce nemocné rniti uzdravenyi suggesci, anebo
ziioìa nic. ě

g Materiál pro tento oìůkaz jest jedině a pouze V Lurdech hiedati 1
”í`am byli nemocní uzdravení, nikoii však V rakouských, a v německých
iněsżech. Tam jsou ostatně také iékaři, kteří nemoc a uzdravení
išonstaiovaii. Tam jsou znaici, odborníci, kteří Lurdy ze všech Sira-
nek dobře .znají !“ 1 ě   

„Pozoruiiođno Šest nyni- toto Z Dr. Aigner byl pozván 22. srpna
12 1912 od G e o 1“ g e s a B e I t 1* i n a, skiadaieie histozicko-kritického
vj,,7iičeni zjevů a uzdravení v Ĺurdech, neizdvořilejším způsobem
a v siušnosti k veřejně ciisputaci. Též přiiei đra; Aignera, Chide,
rociilý Francouz, byi přizvan, aby eventuelně za fifa. Aignera řečnii
V iazyku francouzském. Biskup iurčıský, Msgi“. S ch Ö p Í er, byl
s iinito pianem srozuměn. Tento navrh byl dru. Aígnerovi neobyčejıiě
obtížný i řeiši svěniu přiteii Cbidovi, že by si tuze rad přál, aby bjvi
pokudnešvice možno od ioboio obiižného Beririna osvobozen. Naié-ě
zaii všechny možné vytáčky výmluvy : „Es sei keine Zeit, Aigner
itönne Iıicbì gui: französiscb, es käme nichts heraus bei einer Solchen
Disputaiion, es Wiirćienzuviei Leute komnien.“ -ž- Bertrin ujišfovai,
že v nejzáivořilejšini tónu bude ođpoviäaëıi, aie nepomohlo nic ;
V Lurdech nechtěl dr. Aigner dispuiovaii. V jefliilomv č1anku,kte1`ý
uveřejnii C h i (i e O svém pobytu v- Lurdech, zi/nerčii dr. Asigner,
že Bertrin pojal umysi, aby hozavjraždii Í ?

Takě dr. Aigner na s,chů.Zicb se tím vyniiuvil, že by to bývaio
s ,nebeZpečenstvim, uspořádati v Lurdech veřeinou schůzi.“ --
O tom samo sebou se rozumi nemůže býti“ ani řeči, neboť pořadatelé,
byii by se ,beze vši pochyby oz bezpečnost odpůrcovucos nejiépe posta-
raiš.. To tykaio se už jepcb vlasìního zajniu,, aby Lurďăim neuškodiiin
Podobně żvrzenitakove jest tudíž zceianaprosto nesmyslně. as

Když oh“. Aigner ve svem tiskovem rozsudku O Luržiech V oněch již
uvedených procesech pro urážkyna' cti, kterých se vůči svému kaiol.
obhájci đopustii, o tom m1uvi,,že ani jediný německý iěkcai“ ni jedno
zázračně uzdravení nezastupoťvaiěve vědecké formě, pak, k tomuto
snfıěiěmu tvrzení sżavime právní svědectvi prvniho svědka as znaice
u šnnichovskěho procesu 7:. 1909 (ir. von `\/`V e s Í p Í a Ž e n, které
iakto Zněio I, ě i  

„ii/Iiuvim na základě osobního Ă pozo1“ováni.” Byì jsem třilžìai
V Lurđech., Otázka divů. a zazraků se mne netýče. ,Mam vysioviti
jen mínění, zda uzdravení přirozeně se daji Vysvětiiti. Dr. Aigner



'sou lékaři tobe ininěni, že jen nervové nemoci bylj; v Lurdecli
“y_ J ăi S á na jsem mohl fkonstatovati, jak netvosy vi Lurdecb

vylěčenyľa ,ps e b 3.7 ly izjzlecenyf. Avšak t ě ž boji se tu O I“ g ;,›,_„
nj Cia Š ne in ofˇC 1. To jest, měně take známo, že tovněž lě k a ř i

do Lnfrd přicbázeji, aby se ozdravili a že lékaři sami své pani,
đëˇfjjjg, příbuzné posílají do lĹ,u_rd a tato je doprovázeji, nikoli s tim
~;;my,5lem, aby tyto z nervovýcli nemoci, nýbrž z organických one-
mocnění se vjvlěčiljn 'l`al<: je int známo, že dr. Auinaitre z Nantes
gájìjjtsigvé dítě do lĹ,ui`d přinesl, které se tam také uzdravilo. Dítě toto

fčggętohoto uzdravení 23 měsíce state od narození mělo chrome
mimo to třeseni kloubů. (Sclilott_engelenke). Laik nebere zde

, že otec sam je lékařem. Zkouši se všecko niožně. Byly pro-
edeny operace na noze, na patě. Dítě bylo lěčeno od rozličných

V N a n t e c li. `j7sti^čili je do appatatu, bylo ,inassii`ovano,
váno, všecko bez výsledku. Dítě nechtělo cliıoditi. Tehdy

dr. Aumaitre a pani s ditkem do Lutd. Tam bylo dítě pro~
uto od dia. Boissašfiea a ještě od tři lékařů a stanovena zmíněná.

]iž,,n_emoc. Ditěsberalo pak koupele V jeskynnim pramení; po čtvrtě
llfçønpeli mohlo dítě pomalu clıoditi, konstatováno bylo, že zcliromefl

ijzìna.“ nohou zniizelat a třeseni kloubů odsttauěno. Tento případ
išlšijštngmohl býti přece připsan suggesci anebo bjzstetii, nebot dítěti

tbýìøzg iněsicti. Dítě to jest ještě dnes úplně zclravo. Di“. Aurnaitte
,Sám napsal toto v jednom svem dopise na mně adtˇesovaněin : „Vy-
ičerpaltjsem všecky lěkařskě prostředky, také dostatečně se proka-

,šiz`ą10, že zde nemohlo běžeti O nervově oneniıocněni meno dítěte lvonnv.
,Ppfokázal jsem, že nie ditě bylo v Nantech vyšetřeno od několika
lékařů, rovněž v Lurdecli podtobeno bylo ditě mě před lěčeniın
ohledani několika lékařů. ik/Iinio dr. Boissariea prohlédli dítě ještě

A ıziltlěkaři ; uzdravení tedy v Lnrdech se stalo, čehož neinožno popifl

vi \

„zzız _-_g±z ~-„az ._ „_“ - ~ _ z V tom spočívat ovšem nadpřirozeně »M div, zázrak. Připojuji
iz: tomu, že mě dítě, nyni I5tiletě, je zcela zdravo.“ --- A na
lsvědectví, jak se zdá di“. Aigner naprosto zapomněl -v-vv ! l.›.z .

Li“ ,

V otisku Aignerova tiskového rozsudku na Wartbtitce řečeno
-zz,“ -_* _.

kukonci ještě (nelze poznati, zda to pochází ze Wartburku nebo
spisovatele samotného) : „Mit Wirklicli religiösen Momonten
die Loutdesagitation soniit tnicbts, gaz nicbts zu tun, Vielinelu“
int ein geradezu unl_autei`et““ Geschattsgeist det Beweggrund
diese Propaganda zu sein. Es Wäie zu begriilìen, wenn die kiiˇch-
n Behfo*1`den Deutscblands endlicli .den Mut iänden, zu diesen
bnissen Stellung zu nelnnen.“_Zvláštni volí si dr. Ehtliclı k tomuto

up myšlenek závěrečné slovo v lutdskě brožuře O dr. Aignerovi,
praví Z „linnier naliez ttickeıi sich(?) in Deutschland die Sclılaclˇıt-j

zweiei“ iăäinpiet ; zwei Wei_<;anschauunge11 stehen sich unvetv
,_,s,_Qhnl1`cli gegenüber.“ j  _ Q

;ú,.,;[;;i,Tedy nejde jen o lflrdy, ne pouze jen o Řím, nýbrž o V i 1“ u
B o h a. 'folio se musime předevšint pevně cbopiti a vynaložiti

***eľ”*,;Í”Íj§f;YÍlntensivni apologetickou práci, aby nikdy více větši massy veřej-“>›. _ _
2.5 . , ` ˇxx _., _

1.; _ ` _

“` -Í -, '_ C)
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němu nebo skšfytěínu atbeísınn nebjžiy vydány V šanc Ě Protestante
mohou se však míti na pozoru, aby se při útoku na Lurdy naposied
sami neskrabíi do vlastního masa.“ 13 ~Ij I
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To je tedy stanovisko moderních nepřáteš. Lurd: podezřívánš
Z výdělečných úmyslův a vysvětíiti švinzdiem to, co nemohou vysvětø
iiti suggescí. Ale mysiím, že Z toho, co jsem uvedl, je dostatež..n€I un
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Ziejmo, jak vratke jsou tyto namitkv. J
z- ;;_ .._:.-.ıııııııııą 'I _ __

jen Maria Horkov (Č. B.):   
Š 'S' I "*5É

.ŽIH j V Bji! 4
[ji íľeaerm Iˇeříexe.

5 Ser večeraa letní noc jde kravješn ,
Š a tichne života šum --ˇ“ rosa padá

na pole, opìodneláíúrodou . jdu
jjč I V V I

'IEEI j I ' sam vesnen V sebe rozkosnyrn tím rájem,
vzduch pijí, prosycený potem práce

1 I
`ì1I,.,,j„„.v a zmamen vůní vzdechů Z lidských duší,

VDO vyorané brázdy Země klesám --~ rosa padá
- na skráně horké, V Zprahlá ústa duše; -~‹  I

a krev Zas proudí --»~ srdce bije --~ žiji . .
»W ^“ _ -zz.: -_-_-. x ;;_ ;..ż. . .“.., 1 .n :zf “: . . 1 V. v 'v . S ,<“f:ż“ -. I z zľ „ "

Namezi klečím a se modiíní k Bohu  

V.“ Sácha (Praha): '

 Kresfansky pojem Zješıem.  
ìIĚI,.„z-„I.».- 0 I 0 I V
Ššıì“ Ť j Fakt Zjevenı jest Základem kresťanskěho náboženství; nábšev

ženství křesťanské jest náboženstvím Zjeveným. Se Zjevením ono.
stojí i padá. Vždyť náboženství pouze přirozeııé, jež by vyplývaio
pouze Z řádu přirozeného, Z přirozeného poměru člověka k Bonn,
jež by člověk sám, veden jsa pouze silou Svého přirozeného rozumu
seznaľl, neexistuje jako náboženství skutečné, jako náboženství
nějaké části lidstva; jest ono -~ jak ještě později bude Zmí-
něno --- pouhou abstrakcí as nepostačuje člověku, jenž touží po
širším obzoru, než jaký mu ono smůže poskytnouti.. Proto otakě
všecka náboženství odvolávaji se na Zjevení, jehož se jim dostaío
od Boha nebo od bohů., at již skutečné nebo Íingované. Toto
Zjevení jest u nich buď položeno do temného. pravěku, nebo

Ä

Í) Viz: Bonífaoius Korresponden.Z 1914. 12. VÍ. i j

fì

Š JZ
Iìžešži 415,4
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çfuýìagø na nějakou historickou osobu, jež označuje se pak zaklać
ižiiìíäjatelęınjneb retormátorein toho kterého náboženství (Budha, Zoro-
àjgfęf, Mohamed a j.) Na zjevení nadpřirozenéim. spoěívalo již nábo~
žęnstvíi prvních lidí V rajı; jest to t. Zv. p razj e vení, z něhož

t,tçířv;I;-Jžný obsah se zachoval u t. zv. národů přírodních hmotnou kul-
lwføu j neporušených. Zjevení toto (prazjevení) čisté a rozmnožené
dalším zjevenırn božnn zachovalo se V Físmě sv. St. Z. 'ifírn spíše

s,};eđy. zřejrno, že náboženství nejdokonalejší, náboženství křesťanské,

.ìĹ“.,ę»totoIěerpárne iz přírody, pokud ze stvoření, Z l‹š:rás~ přírodních a Z bo-

není pouhým lidským výrnyslern, nýbrž že spočívá na skutečném,
Itiealním zjevení božském, nadpřirozenérn. Pravdu tuto popírá hlavně

±ø,tional1srnus,„ hlásaje nemožnost zjevení ve smyslu křestanskérn
fa, ..redukuje je pouze na vnitřní náboženské cítění člověka a jen

.tom shledávaje pravý jeho pojem. Proti němu dlužno srl osvětliti
grávný křesťanský pojem zjevení jakožto objektivního působení

. ......z.ob0žího na člověka a oznámení vůle boží jemu.  
 , A Zj e v e ní V nejširším slova smyslu znamená sdělení, odhalení

i pravdy někomu, jemuž byla skryto., Ineznárna. Pro nás však důle-
jest zjevení V užším slova smyslu, z j e Vení nábo žen-

5}z;é,i jež :rníìıžerne deíinovati jako ozn ánıenín áboženských
pfravd nebo skutků uěiněné od Boha tvorůnı roz-

- rt .sjusnıny In. za co
V 'iakovým jest již z j e V e n í p ř i r o z e n é (zjevení ve smyslu

nevlastnírn), jež jest základeni přirozeného náboženství. Zjevení

Ihatství lidského života duševního soudírne na 'tvůrce az Původce
rysech těchto věcí. Činitelé, již spoluúčinkují na tomto přirozenérn
lšpoznání Boha, přirozeném to zjevení, jsou zde příroda jakožto před-
mět (poznávaný) a přirozené duševní síly člověka jakožtol podrnět

Ý jstljjjpoznávajícij. Zjevení toto děje se tedy těmi silami, jimiž Bůh člověka
opatřil jıž při stvoření; děje se silami rozumné duše. Tyto síly jsou
Však důležité i pro další zjevení, zjevení nadpřirozené, nebot, jak
praví sv. Augustin: credere non possemus, nisi anirnas rationales
làaberemus; jsou důležity právě tím, žeěiní nás schopnýrni poznati
Boha  zjevenínı přirozeným, jež poskytuje nám předpoklady víry

ftÍj,,.;(praeanabulaíidei). Musíme totiž dříve poznati rozumem, obzvláště
Bůh jest, že jest nejvýš pravdornluvnv, vševědoucí a ostatní

...jestevlastnosti a Z toho ovšern závažnost víry pro to, co zjevil. Proto
,f,-apďstolové,“ jak praví Schanz, „dobře jsouce si vědomi tohoto
faktu, navazovali ve svém kázání před pohany na zjevení přirozené,
patrně ze stvoření, prozřetelnosti. a svědomí člověka, aby zobrazili
ìHatdpř`i1`ozené zjevení jako zařízení téhož Boha, kteréž jest nutnýrn
çpro“ spasu cloveka, jenž vzdvchá pod hříchern pokolení i vlastníjvůle,
jez ale tez každéınu ke spáse slouží, kdo Věřiti chce.“ (Apologie d.
Christent. il. 416.) t ` I <   

A toto Z j e V e n í n a d p ir o z e n é jest právě. zjevenírn
Sínyslìu Vlastním. Zde Bůh působí ne již skrze přírodu, nýbrž

,primo bez tohoto zprostředkování přírody oznarnuje. lidskému cluchu

ˇQQ
toiv.)

Zje vení
Vůbee.

Zjevení
nábo-

ženské.

Zjevení
při roż-
zené.

Zje voní
nadpřiv-
rozené.
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pravdy, jež jsou mu budf nepřístupné, nebo těžko přístupné, at jí,
v tomto zjevení převládá obohacení duševníchjpoznatků neb rnr`av~

Ĺ ních zákonů. ježto však obě tyto stránky -- jak totiž duševní poznat'ky
tak i mravní Zákony --- nerozlučně jsou zde spojeny a každá nábofl
ženská pravda má býti pozorována ne abstraktně, nýbrž ve vztahu

, sa působení na lidský život, pak můžeme s apologetou Schanzem
Q říci,že zjevení toto jest sdělení takových pravd, jež
“ pro lidské blaho (spásu) j sou nutny a prospěšny.

(Schanz, 1. e. 414.) tAzvn

fi*›‹'.I<

vz“
4;): z j zjavenš Pravdy, jež Bůh nadpřirozeně zjevuje, mohou býti bud roz-
žršzˇ -=.=šx&z
„‹Í1;řı:.,zu ž
.ıìn 'menâ neb mohou převyšovati jeho hranice (tajemství Nejsv. Trojice,

j V , . . , n I V *

žíää Vtelenı a j.).í Scholastıka Zove prvy druh Z j e v e n 1 n a d p r í r ofl:MH z v:=;.
I I) '41 fvŠ in :`›ľ:ř-`1

l

„vjem“ a Z e n é nl) o Z pů s o b u.“, ježto zde pouze způsob jeho podam jest
znsflvflđ nadpřirozený --- přímým totiž sdělením božím, a druhý zove z j efl
QÉŠŽŠÍ' V ení n a d p ř i r o Z e né ,,p o d s t a t o u", ježto zde nadpíˇ`h“o~

` zeným jest nejen způsob jeho podání, nýbrž i jeho obsah.  'Z '; 4ı_'-“ımna žıżìèç.
?=';Iž żž‹zıI: způsob, Zjevení toto uděluje Bůh jednak bezprostředně, jednak pro“

jimž středečně. B e Z p r o s t ř e d n ě zjevil Bůh pravdy své jenomhfjšžž žlìžìšž ° v ,. øUBHŠ, nekterym osobám (patriarchům, prorokům, apoštolům) --~ 'zë`›VýľfBf;-.,-'šx ,;_*“v.,,,'zˇı .,,‹4,.,.v fe°'=*`Wm t ‹= 0 ˇ ›› rv ‹› - f 4..üaäpřp to vyslancum. zpusob, jakym/L_Buh temto vyslancum zjeífenıľsvj/evlž.
.,:^ *vż;;1:. v:Ě :ší ‹““Í‹1±żšš“fl-;.\~› z.„n...zx!a1';v`,-' jümnê pravd uděluje, jest různý' dejet se svěření božskeho zjevení, bez-«1.1.1
íĚı'Ížjžiřł =nz‹čž.ëíaž€. ských pravd působením na různé mohutnosti lidského ducha (před

 stava, obraz, idea). Zminku o udělení zjevení v e s n u nalézáme
na různých místech Písma sv. (Gn 1512, 2o3“H,. 2812, 3111“ 24; D851 2"'i5;zjjgìíš ”

„Q } j*.. šìˇfl žžw; Mt 120, 212%; a j.); platí však za nejnižší zpusob zjevení, můžet
t-š\jÉjjž= , i snadno klamati; praví Sjrach _(346): „Leč by od Nejvyššíhoľvysláno

bylo navštívení, nedávej k ním srdce svého.“ Též 1 íalešm proroct
se na sny odvolávali, o čemž svědčí nám jeremiáš (zgřăľm). jiný*
způsob jest vid ě ní (Visio), kteréž jest určitý Způsob bezprostředfl
ního zjevení vniterného; kde Bůh působí na íantasii toho, jenž .aje-«
vení přijímá a smyslovými obrazy znázorňuje pravdu, již _ZjejFìtì
chce. Vidění bývá u proroků spojeno s ex ta s í, již třeba_s1 pred-
staviti jakožto částečnou uzavřenost proti zevnějším dojmům
více méně vědomé“ soustředění všech súčastněných mohutností na
předmět vidění.. Při tom však ponecháno proroku plné sebevědomí,
takže jest vědomým nástrojem božím. Jinak může Bůh V myslí
lidské způsobiti též přímé poznání té které pravdy osvicením rojz-«
umu (Adamovi). A takovýmto vnitřním osvicenim nebo viděnina
s extasí spojeným nebo způsobem obojím Zároveň dostává se zjevení
božího lidem (prorokům), čehož máme příklady V Písmě Svatém.
[Ex 321111; EZ I, Z, 3; Is II, 21; Am II; Hab 1*; Apokal. I10flHj. (Stv.
V chodil, Apologie křest. II. I6o- j  i

Y Na Ostatní lidi dostává se zjevcgní toto pouze p r o s t ř e d e ě n_ ě,
ší tim totiž, že známost vůle, boží, jeho zjevení, jest nám sdělena_těm1to

v poslanci božímı. Bůh mohl sice a může toto své zjevení sdělitı kaz“
dému bezprostředně, nečiní toho však pravidelně, stanoveným

šìžžšlł 11,4* .=;€›;ê=: ˇvłn“ıčřšìšz łšìžiš:ıť1fx‹1ř.I'1ı" _jzšššššžz':;\,:išìzılv
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flzađnfiv- umu lidskému poznatelny (jsoucnost boží, nesmrtelnost duše a j.),
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đęm (ordmarıe) pro o, ze ja o Tv prrrode pusobi jakožto prroına
3, příčrnamr druhotnymr, zachovava tentýž zpusob v řáde nad-

ırozenem Cokolıv může Buh zpusobıtr druhotnymı příčınamí
_iroZenyrnı, to též Zpusobr nadprırozeneho přrmeho zakročení

_ 0 J_~ t \v ' Ť `v I , V O ` I * - V V4! v '

Í- ˇ ø ° I ' I I O V
nl' . _ L - 7 _

nl' L Í _ _ “ sv! ˇ Vr “ ° 0 _ 0 \ 0 - z * '
y'I“ ` I ,Ť 'Ň
ıı, . '

; ` , I 0 V V ' I I r
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jfljživá pouze tam, kde jest toho nutně třeba. jest to obecný zakon

Nejdokonalejí zjevíl Bůh sebe a pravdy své nám Ve svém vlast-«
In Synu Ježíši Kristu --- osobním to spojení Božství s člověěen-
vım „Druhdy Bůh na mnohokráte a mnoha způsoby mluvil k ot--
nq (nasım) skrze proroky, V těchto však' dnech doby poslední mluvil

__,nHam skrze Syna svého.“ (Žíd. II.)
Děje-lise bezprostřední zjevení určitým osobám bez povinností, zjavęnž

fljiným jakožto pravda Zjevená oznámeno bylo, nýbrž pouze See“
jtúčeslům zvláštním, soukromým, jest to z j e v e n í s o u k r o m kłˇffiľž“

mzřetelností božské. j _ _

V

e"Ťvelatío privata), jemuž prozkoumavše ho a přesvědčívše se O něm,
ëřitjit sice můžeme, ale nejsme jím nikterak vázání. Zjevení taková

Zjevenım ve smyslu vlastním a běžnem jest tedy pouze zjevení gnzđiı
dprırozene a též jen ono jest predmetem víry Nebot jen ono spo- mezi
a na vypovedr nebo slove a jen ono so prrjíma s ohledem na bozsketšwtmm
dectvı Presvedoenı o Bohu a bozskyoh pravdaoh vznılnle ze zje~ 3

111 prırozeneho nespočıva na neomylností a pravdomłuvnostr božšì, za-na; ˇ
brz na duvodech rozumu To jest vedeoke poznam, ne víra v užšímweeflvm-
va smyslu (Srv Wılmers, Lehrbuch d Relıg I 97)

K nauce o zjevení patřı též pojem t a j e m s t V 1, s nımz setkex  m.
me se Zvláště prı zjevení nadprrrozenem. Tajemství dle etymologıe stvı
Íva jeste pravda, jez jest nas jakymkolív zpusobem tajna. Dle Všřbše-
hozjest tajemstvím jiz kazda pravda, jez schopností naší pozna- §0Éeš_
,C1 nebyla jestě predlozena. Tak jsou nam tajemstvım myslenky
jižního, dříve než nám byly oznámeny, nebo různě památností
êkterého města, dříve nežli jsme je seznalì, neb se o nich poučilı,
ıafljemství“ hlubin mořských, pokud nejsou prozkoumána a pod.

_Q,_ ' ' V . A_ěl1_ mnozí svetcı. _ j
Ť' z - I I , I - - 1
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[Il
jL,Tajernstvím jsou nám též takove pravdy, o jejichž existencí rmjem.

,ˇ e sice přesvědčení, neznáme však dosud jejich vnítrnı bytnostřr ^j stvr
_. přírody.

dy Tak na pr zakon vseobeone gravıtaee jsme presvedeení
faktu, ze tento zakon existuje, ze ma objektıvní platnost, avšak
jeho vnıtrnı bytnostı nejsme obeznamenı Rovněž hmota, sıla
ruzne jejı projevy jako svetlo, teplo elektrına), zıvot vedomí

] jsou takovymı tajemstvımı přırody Ze přıroda plna jest ta-
stvı, o tom nepochybuje nıkdo. Postupem vedy jrch ovsem ubyva;

=Í đou-li však všecka kdy proniknuta, jest víte než pochybno; Vždyt

brne, že jsou, ne však, co jsou. Takovýmì jsou t a j e m s t ví p tí
. ˇ. ' ˇ ' ˇ ;` ˇ "`“_

ł . I -I . 4 I, I V O I I, V ly. .ˇ , ví

.r n n V øø V 4 ,

1

n
S
Ä

__Hëkt€rých z nich prohlásil slavný přírodozpytec: ignorarnus et
Qľęıbimus (Du Bois Reymond). Velikou, ba největší zhádankou

jsıdle Íilosofůi člověk Sám. Sám V sobě nalézá ještě mnoho stránek
›P1”oZkoumanýoh, více ovšem v ohledu bytí duševního.
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Tajem-
ství

nadpři -
rozentľš.

Příroda,
přiro-
zená ;

řád při“-
rozený.

Shledáváme-li se již v řádu přirozeném s tajemstvími, iiemůže
býti s podivem, že ona vyskytnou se nám tím více V. řádu nadpři-
rozeném. jsou to pravdy, v nichž rozum náš nemůže si sám svými
silami zjednati vědomosti ani o jejich existenci a tím méně ovšem
o jejich vniterném významu; nechápeme ani, ž e jsou, ani c o jsou.
Teprve když nám byly Bohem oznámeny (že jsou), máme vědomost
o jejich existenci; skryto však jest ještě našemu konečnému rozumu
(aspon v tomto životě), c o ve svojí podstatě jsou a j a k ý rn z plů-
s o b e rn jsou. Vždyt pravdy tyto patří řádu nadpřirozenérnui a
můžeme míti pro ně v řádu přirozeném, našemu poznání ůměrném,
pouze větší neb menší analogii. To však stačí nám, bychom poznati
mohliaspoii smysl jejich, byt i vnitřní jejich evidence bychom ne-
chápali Q  

Toto tajemství jest vlastně tím, o něž se nám jedná, tajemstvím
v užším smyslu theologickérn. Příkladem jeho jest
tajemství Nejsv. Trojice. Sami od sebe nedopátrali bychom se věfl-
domosti o její jsoucnosti, nebot Bůh působí na venek (ad extra)
skrze bytnost svoji, kteráž jest naprosto jednoduchá, a tak z při-
rozeného poznání Boha _máme_ vědomí o naprosté jednoduchosti
boží, rıikterak však též o jeho trojosobnosti. Tohoto poznání dospíà
váme pouze ze zjevení božího. Pravda tato --- Bůh jest jeden V byt-
nosti a trojí v osobách -- není ,nám evidentní, pravý smysl jeji však
pochopujeme a dovedeme jej rozeznati od smyslův chybných, haere-
tických. ježto nemáme vlastních pojmů, jimiž bychom pravdu tuto
vyjádřili, používáme pojmův analogickych, z tvorstva vzatých;
pojmy na př. Űtce, Syna a Ducha vyjadřujeme vztahy božských
osob navzájem. 'fak tomu je též i u jiných tajemství nadpřirozených,
jichž vnitřní evidence nemáme.

Zjevení nadpřirozené i tajemství v užším smyslu theologickém
jsou věci patřící do řádu nadpřirozeného. jest otázkou, co vlastně
míníme tímto řádem nadpřirozenýrn. Abychom si na tuto _ otázku
správně odpověděli, dlužno nám vysvětliti si nejdříve pojem řádu
přirozeného, nebot, na základě přírody“ buduje Bůh nadpřírodu.

',,Příroda“r a „přirozený“ kryje ses pojmem ,,stvořený“. Vše,
co Bůh stvořil za čím své tvory již při stvoření opatřil, jest p ř i-
ro z e né. je tedy věcem přirozeno to,“ co jim dle theologického
termínu patří titulo creationis. › _

4 Time jest především by tn o st věcí. Bytnost člověka na
vyjádřena jest větou: homo est animal rationale. jeho bytnost vy-_
žaduje tedy býti živoěichem a to rozumným, k jeho bytnosti patří
život vegetativní, smyslový ˇ aj rozumový. Kdyby scházelo mu něco
z toho, pak neměl by již úplné své bytnosti, neodpovídal by idei,
již ofněm má Bůh; toho tedy nutně potřebuje, aby byl člověkem ---
jest mu to přirozeno. Dále patří sem i v l a s t n o s ti věcí, indi~
viduí, jež jsou jim vrozené (různé vlohy, síly), neb (u člověka) na-
bytě (dokonalost v nějakém umění); též i čin no s t jejich, nebot
ona závisí na bytnosti (agere sequitur esse). Má-li nějaké individuum

36  



v 'É ı.“~`‹f*`-`“. _“ :Éì Ž-. › ı~:ľ` Z

z 5_ „An ;.4,.._„, _

‹. ,N . .„,„-.-..zf,› ˇ ~
` - _“ _ v- z.`‹`-_--.“›.„z „fl“«`z'-`.-\='*-«'.;.-`.=_, .;-v“;v,-,~.x4::_ż7zı„ø..- _„~,4,v.“›=.{›'“~ * ‹

.-.---=7zz-,e\~«ż'vvz±»żfl;=;ž“-z ˇ - v \5:.:ę,ì-.Q-vQ;.ìn.ı.×ˇ€-3;~'-.v __ - z'.>›,,€›*±,z5:~_7f,:^n> .›
ˇv3;,›*;-.›::`.>C%~=.`f°'Ĺ~4ÉŠ5›è?É5`‹ˇ“ ` :'*žÍ«íríŠ~ı5zŽ-`Íl$`°f4.:`~“ - ' _ ..x:~4.-‹d.`§.=$1:-21I›v,«.,, 'fr '$` `-z;-.»›z-‹--.~.- - --z~‹:: >. .` ˇ `

_x_4~ ęž„‹_‹;,-_,-.-'v-1‹°›z~ _, _ _, v ILÍI -ˇ Í ~ ` › ›._ _› ..zêfZI~f_5±:šš\›=-vz“--v v . ˇ ~ .. `>,5§ę,,- _ ‹ - .
§° nflflfl.-._-f 1, _- ~ ';.z.:ž-ı.-.nv .-.\~„-.. .z _ ,. , . . .
==;‹‹“fi=

"2'*:7~v.z--_.ˇ-='v:~,v -_zfl-L-_ -

`“flf› z.....,›. „ _ „zx ~ „:_= I§n:_è›_±^‹;:è=v`;„<.~l~:»š`F“ľ -'~'~ˇ
g›z“'.'‹:›.:.\1.ì”_`ê=ˇ4'fi=fl,:í-'fi - - =
čž
\(`

x=.9zˇz›fž›v>›\f=;>zı',:z.›-` ı“v -" "-
4.« ‹,,._. v,‹>§ř__f,w.‹.v _-,vf .~z_v„, „.,-1,~„- -._

;=;z;54;,i›_;ı;z.›g3;.`-3:; 1., ;K _. _ _ _
Š'*ˇ`$“Ž?'-"č' ˇ='íz2-±'f-f ~;zˇf-:'_ı=,j '_ * 1

J
Š“

'rx-v ø.ˇ-.-
Ý Ĺ
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,V _. _
rııvš-_.“ ` n{,dosřc..“řáđu,přìřozeného, neboť Vše nádsmysìně není ještě eo ípso náči-

Ěif ČlověkBoha. jakožto první ,příčinu 8. poslední Écíì všech věcí, poznáváŠ:
šn

5'E ._ _5. .

vyvìnřouü e ,đüfiíflí Cíle sobě Vytčeného, potře*ou.jes ponšocì
věcí nıímo sebe. Tyto p ř í r O Z e n ě p o d no. Í nk y, jak _i,e

zachovává á řıdí tvory. (SW. Východšl, L c. 3:32.) _
“IZvemeředy přířođon á přířozenýrn Vše to, náětvorove jíž Íáìářenı

stvoření (řìtnìo eřeářìonìs) mojí správný nárok (debítum ná-
àıfáe). Vžćšfť Stvoříteì jako takový jest svým Vlasřnostenšz ınoudšżosřàc

žìž.žPQ1%ąvdìVosří8. věrnosti povìnnen, áby své tvořy, když už jednou nsřá-
je ístvořìtì, opátřìì fvšínı, co 'ŠK jejich bytš. á ěìnnosřì je potřebno.

pak všech věcí S jejich spráVnýnnná_::oky, Éež spočívají ne.
stvoření, shıje ř á Čı p ř í r o Z e n (oräo nátoıřášìs). ježàio

pako tyto pr1roZenesná1“ok},7,}sou prostředky Íăšc dosažení pzřn`oZené}tš_o
jçiíle věcí, můžeme řád prnřozený deíınovátı též ]áko souřnn eíìe (pří-

 1ë0Z€nêhø) 5 úmčfnýxni pxøsżšøáššy (pexøzønýmá)_  
 Do řádu přirozeného patří đáìe duše lidská, duch ánđěìský,

.sççltsnřost Ĺnřıch á 3., Věeì to, gežgsou sice nášísmysìne, áìe pářří přece

,,fpříroZene; náđsmyslne jest pojem širší nežìì náápříšfožene. Patří do
řádu přıroženeho, neìooř ınájí oìıářákřeř stvoření.  

‰ [ Z přírody, Z řádu přìřozeněhos pouze silou sveho 1`ožnmn poznáˇvˇoá
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Bůh sřvořením á Zácřıovávánìím světe. se n.eVyče1“pá`vá; :mánıo

jako nekonečnou, Právđn, Dobre á Křásn, chápe, že Z řohořo
poznání Vyplývá. proň Závazek: Bohu sìonžířì á Éej Iníìovářì, příro-
ászeněho Zákona jeho, jenž se jeví ve svěđonn člověka., posšonchatì,
g.z,ustaVu}e řákřo n á b o ž e fo. s É ví p ř ir o Z e n é, jež « Vygádřuje
_tentoVzřáh člověka. ž IK Bohu poměrem sìnhgf ìflš Pá.nn.

“,(;constìtnřo*; in sęš esse), čeho jeho byřnosř Vyžáđnje, áby nšohìá Éeđnátì
,cflesveho đosáhnontí; nebo Éìıoak“ co řákřenš stvoření Vželo svůg

původ, šš čemu Bůšs svým tvořůnı jíž tim, že je stvořıì, jesř ìáksı
povınen.. N á oi p ř Š. r O Z e n e nek cììe toho jesi: to, čeho- byřnosì

pouze Bohu, co Však nsůže Bůh se svými Ívořy ánáìogìořšy sděìřťn.

ìpřírodn, jíž stvořil, á síly, jež oìo-ní vìožìl, jsou V něm ješřě sšìy 8.

,jež však on může též se svými tvořy -c- áspořx čásřeěně vv“ soìělìfiíì.

bsožství neboli. božskosř. Přesáhnjeť nádpřírozeno Všecko přírodu.
flstvořenou i. stvořitelnou; mimo nı Však právě není než Bůh á božské

s -žýěcì, nebo nic.“ (Vychodíl, 1. c. 1343..) jesřììže Íeđy přirozeně poznali
jsme jákožto něco, co jesi tvorům poVínně,(đe`oì"[um náturáe), jest
ilìáůipřirozeně něčím, co Éìınpovínno není (náiıurae índebìtnnı). Báry
Iìeđpřírozené uděluje Bůh jen Z lásky (milost. --- gratis). Nádpřì-
rozenýnn dary, jež Bůh čšověkn uděluje, jest poosřářně Vyšší poznání
Boha Věron 8. Vyšší Z.pů;sob milování jeho. Duše lidská. má síce svůj

co \w
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Mimo-
přiro-
zené.

vlastní, směr k Bohu, vždyť ona jest přirozeným obrazem božím;
může Boha přirozeně poznati a jej též tak milovati (náboženství
přirozené --- viz výše). Cítí však dobře touhu po poznání vyšším,
nebot zkoumáním přirozeným jest nám Bůh poznatelný jen do jisté
míry, ale ne tak jak sám o sobě jest, ve svých tajemných hlubinách.
Proto Bůh sám přichází duši lidské na pomoc 8. vede ji snažší 8.
jistější cestou k lepšímu poznání 8. milování sebe -- zde na světě
věrou a láskou nadpřirozenou, po smrti pak přímým nazíráním 8.
vyšším stupněm lásky nadpřirozené. „Nyní patřírne skrze zrcadlo
v záhadě, ale tehdy tváří v tvář; nyní poznáváme částečně, ale tehda
poznáme úplně, jakož i úplně poznán jsem.“ (I Kor. 132.) Bůh tedy
určuje člověku vyšší cíl --- nadpřirozený 8. uděluje mu též k do-
sažení tohoto cíle přiměřené prostředky --- též nadpřirozené; po-
vyšuje totiž 8 posiluje jeho přirozené duševní mohutnosti -- rozum
vyšším poznáním (věrou) a vůli vyšším snaženírn po Bohu, V čemž
ji podporuje svou milosti a ustavuje takto ř á d n a d p ř i ro Z e n ý
(ordo supernaturalis), jenž jako každý jiný řád jest souhrn cíle (zde
nadpřirozeného) s úměrnými prostředky (též nadpřirozenými). Vy-
ehodil definuje řád nadpřirozený jako soubor všech skutků božích,
kterýrni Bůh tvorstvo své uzpůsřobuje 8. vede k věčné slávě (l. c. 137).'
Objektivně jest v obojírn řádu (přirozeném i nadpřirozeném) Bůh
posledním cílem člověka, subjektivně pak íorrnálním štěstím jeho
jest kou poznávání a milování Boha. Rozdílny však jest v obojím
řádu způsob poznávání 8. následovně i milování Boha. Vpřirozenérn
řádu jest to poznání 8. milování pouze nedokonalé, kdežto V řádu
nadpřirozeném již dokonalejší 8. to ne pouze co do stupně, nýbrž
bytnostrıě dokonalejší. i i

l Z řádu nadpřirozeného vyplývá n á b O ž e n s t. V í n a d p ř i-
ro z e n é, podobně jako Z řádu přirozeného náboženství přirozené.
Úno však jest podstatné vyšší' tohoto; kdežto v náboženství přiro-
zeném poměr člověka k Bohu jest poměrem sluhy k Pánu: v nábo-
ženství nadpřirozeném jest člověk povýšen na adoptivního syna
božího. Základem této adoptaee jest Vtělení se jednorozeného, vlast-
ního Syna božího --- Ježíše Krista. ,,Vizte, jakou lásku Otec nám
prokázal, abychom dítkami božími sluli; 8. jiny) jsme jimi.“ (I jan 31.)-

Pozn. řlěltteří spisovatelé (Pohle, Smejkal a j.) rozeznávají
ještě m i in op ř i r o Z e n é (praeternaturale). jeho pojem před-
stavuje asi střední článek mezi přírodou a nadpřírodou. Takovýın
rnimopřirozeným ,darem jest na př.. nesmrtelnost těla. Schopnost
prodloužení života (posse non rnori) skutečně již existujícího V těle
lidském jest obsažena již v živém organismu; její uskutečnění však
závisí od Prvopříčiny jakožto dar (gratis. generice) a ne jakožto
debitum naturae. i

Rozurníme tedy zjevením ve smyslu kćřestanskérn hlavně zje-
vení n8.dpřiro-zené, jež Bůh lidstvu dal svými prostředníky (patri-
arehy, proroky, apoštoly a hlavně pak skrze Syna svého Ježíše
Krista). Při tom klademe -důraz na objektivní, vnější působení boží
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na Čìověka, ovšem S účinkem vnitřního osvícení :rozumu a ınspırace
vfl}ę, a, to proti ratìonalistícko-pantheistickému pojmu, nmz 1“at1ona-
lıstıcky pantheisınus rozumí pouze vnitřní jakési nábozenske cıíení
človeka Vıdıme též, že daleko vznešenějším jest tento Jedıne pravy
lďesťansky ìeho pojem., jenž ukazuje nám V takovém evetle đobrotu
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Qnárouš Frıtz (Praha):

R XXXleÍému Založení pražské Růže Sušílošzy
Čím po staletí vlast se obtáčí, '
čím přítomnost ˇvˇře naše nejmìadší,
tu naši víru, naděj°, lásky skvost,
tmu utrpení, síly vˇelebnost,
Zář Zory --- útěchu to V boìestech
dnes na ľtu bohoslovcůívìděíı v“‰ch.

Ó, přijďte všichni, hleďte na náš pìes
na naší modìitby í práce vzněí “
ve víru V žití, ìásku, ochotu,
a rceíe, máme právo k životní

My přestáłì již bezpráví a vzdor
i mnohý zápas tolik nebìahý,
my přes mnohé a veìkë úspěchy
i ústrk přestali í posměchvJ 7

však dnes tu Stojíme jak pevný hrad

Ó, píňıne dál, co nám jest úděíem
ak buďme hìdu Boha anděìem!

 11fl
ı-nr __ 'ž' __““ ,_, “ :_-: '

ı;.;z;::_““.z:„: ;.:ı:==~ , ““ _,

Fr Kulhanek (B1):

ohesloveoa fiíesoííe.
\Ta břehu moře ční hrad, vystavený na skále. Do stěn jeho bıjí

dwe vlny rozzuřeného moře ; ale í ty nejmohntnější a ne] prudší
viny se tnštı o jeho pevnosft. A ve vzteku, že chce jím hrad odpoI`o-
van, Zenou Se vlny znova a znova proti němu. Než mame ]Sou ]e]1ch.
uło Nedovedou Smésü ho S povrchu, necìovedou nad mm zV1tě-
Zín Hrad Stojí bez pohromy, odolává věkıfìnn a jejich zlobe

Toť, přátelé, obraz katoìíoke církve. Od kolébky ]e]1 az po nase
clony Sama nenávist, samý boj proìì ní. Čìověk ve Safe pýše nechce
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uznati Boha, on chce míti úplnou svobodu, chce býti sám bohem.
Ale církev praví : Ý ,,"l`y nejsi bohem, tys jen tvorem Božím. A proto
jsi na Bohu neustále závislý; proto musíš dělati, co on chce, a ne to,
co chceš sám.“ Toto je ta nejhlavnější příčina nenávisti vˇitči církvi.
Lidé nechtějí Boha, nechtějí tedy také církve, která jim toho -Boha
hlásá. Vším možným již bojováno proti církvi. Když nepomohlo
násilí a pronásledování, když církev nebyla zničena bludy, které
i v jejím středu našly značný ohlas, když ani protestantismus nedo-
sáhl svého cíle, tu vyhlašují nepřátelé nový boj. Boj ten prohlašují
za boj rozumu a pravdy proti tmážství a bludu. jaká to íironie Ě
Křesťanství Zakládalo školy, Z nichž šířilo se vzdělání celým krajerni;
jakou zásluhu má křesťanství o umění všeho druhu, každý ví. Stavifl
telství, nialířství, sochařství, později ihudba, to vše vzniklo v lííně
církve a vyvinulo se ve službách církevních k velké výši a dokonalosti.
Kláštery, hlavně benediktinské, učily lid i hospodářství a řemeslínn.
První humanitní ústavy byly založeny církví. --- To by byl krátký
nástin historického a c kulturního významu křesťanství. Nyní při“
hlédněme k jeho učení. Vysvětluje nám ty nejtěžší a nejzáklad-
nější otázky životní. Odhaluje nám původ světa, původ a cíl člověka,
život posmrtný. jak jasný názor na svět, na svůj poměr k. Bohu a.
Iìa poměr k ostatním tvorům má ten, kdo pochopil dobře. učení
Kristovo! A prosím, toto učení, tak jasné a dokonalé, je našim
nepřátelům tmářstvím a bludem. jak potom mánie nazvat moderní.
íilosoíii, pi'“írodovědu, íysiku? Chtějí tyto otázky řešiti bez Boha,
na místo Něho staví labilní hypothesy, kterými ničeho nevysvětlí.
Když si to uvědornírne, pak nemůžeme ani pochopiti, že se někdo
najde, kdo takové jméno dává křesťanství. Zná-li takový člověk
náboženství, pak ovšem námitka jeho vyplývá Zínechuti k přikázání
Božímu, ze zkažené vůle. je mu nepohodlno modlit se, chodit do
kostela, poslouchat napomínání kněze. A proto pryč se vším, tiše
je tmáìřství, které se nehodí do osvíceného století dvacátého. Ale velmi.
často bojují proti ,,tmáí“skému“ učení Kristovu ti, kteří nemají
o něm ani tušení. Kdosi něco slyšeli proti křesťanství a opakují to
-- slepí mluví o barvách. j

Ated si píedstavme bohoslovce, jehož životním cílem je kněžství.
Chce život svůj obětovati Bohu, chce se státi šířitelem, ochráncern
a obhájcern učení Kristova. Aby bohoslovec mohl vyhověti svému
budoucímu. úkolu, musí důkladně poznati a pochopiti učení Kristovo,
musí si osvojiti pravdy zjeveného náboženství ; a k tomu potřebuje
íilosoíie. Neboť ona mu objasní ony vznešenéčlánky učení Božího,
ona mu ukáže, že jsou nezvratně pravdivy, že o nich nesmí pochybe-
vati.- Nabude-li bohoslovec pevného přesvědčení o pravdivosti.
zjeveného náboženství, pak za tuto pravdu dovede bojovat, bojovat
neohroženě a směle, dovede i život svůj za ni obětovatí. Poznav
pravdu, od ní nemůže ustoupiti. A jako kněz dovede řádně poučit
lid, jemu poradit, dovede ho potěšit --% dovede býti dobirjjíni.
pastýřem. j 4 č í
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Může však nekdo ııaıniänoutí: Nnže dobra; když řilosořie osvěftlnje
lučeni křesťanske, ať vysvetli nám také tajemství. -- Vezměme

jukoli kvě-dn. Nejsou i V ni tajemství P Nepřijde se tam k věcem,
ch, nelze plně proniknonti, při kterých m`asim.e se spokojit
Quo domněnkou ? A nejsme oprávněni exisìenei této věci popiřař,

lze říci oejjkzesťanske Íılosošfn. Mnoho nam vysvětluje Š ale na
ví ani ona nestačí, aby je Zcela pochopila. To se nedá Zapiřař.

filosofie řeší otazku tajemství aspoň negativně. Ukazuje eain
že Íajeınstvi nikterak neodporuje rozumu, že tedy není důvodů,

1511 je popirali. Vždyť příčina, že nedovederne tajemsřví zcela
t, je V omezenostı našeho rozumu; A filosofie je vědou lidi,
nedokonalého rozumu lidského. s   i

Z toho je Vidětì, že filosofie jekprohìonbenému poznání božskeho
třeba. Nuže, bohoslovče, ty přišři bojovníků za jpravdu Křisftovn,
říšti šířiteli zásad křesťanských, připřavuj se již if alumnaře
dným studiem filosofie na 'tento svůj úřad, čestný sice, ale ee-

obtížný a Zodpovědný! j
iNež ještě jedné Věci nutno si všimnoutin Filosofie je také dobrým

em k ctnostnemu životu loohoslovoe a kněze. Kdo se obiřa
fıi pozna, jaksvznešený a dokonalý je Bůh, jak mocný a spra-
vý. A uvědomí-li si, že on sam je tvořena Božím, ve `»7še1”n na
Závìslým, pak nebude přotiviti se Bohu a jeho urážeř křieloem ;;

naopak bude se hříchu Varovati, bude hledět jen dobro konat,
vůli a přikázání svého Tvůrce, žití ctnosřně. To má pro boho-

i pro kněze Velký význam; neboť oni musejí davat svýnfżı
ým životem příklad lidu, jej posilňovat V jeho horlivosři

ženské a ne svou Vlažnosři, mnohdy i hřišnosři davati polaořšeni
od chrámu ho odpuzovati. j

Tím jsem podal; důvody, proč má se bolaoslovee Věnovaři důklad-

O

studiu, filosofie. 'lfýka se to především bohosloveů, kteří Zači-
studia, theologicka. Nejsou zvykli siıudovař latinsky, nejsou

hdyzvyklí ani na Vážné studium ; a tu se časřo stava, že divaji
na řfilosofii jako na --- nutné zlo. Názor takový není Však správnjíf.

li se bohoslovee «stati knězem, chce-lì se dodělati úspěchů jako
Vní spravce a jako bojovník pod praporem Krisřovýrn, potře-
všem Znalostí nauky zjevení, potřebuje Však také studii ifiloę
oh. Nuže, s chuti do práce! Nebojme se obtíží“ ty se daji při7

vůli a při píli odstraniii. A čim více se pohřížime V toto studium,
jasněji poznáme, že Bůh je, tím jasněji pochopíme jeho vlastnosti,

si vědomi své maličkosti a nieotnosří, klesneme na kolena
Všemohoneim a nejvýš moudrým Bohem, volajíee : l ,

i „Ĺaudate Dominurn omnes genftes, A
laudařeenm omnes popnli E“ o ^

 ı2à
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Dom „Osvěty“ měl převýšit Tvé chrámy
a k hvězdám Tvým až hrdě témě pnout,
Tvůj obraz vrhli mezi smetí V kout  
a idoly si kladli v”Zla1:é rámy! ,

. v, ˇ

Tvýclˇ1 zahořely V rnračnechs blesků plamiy -v-~
1 je chtěl člověk v síle předstihnout,
V odpověď hřmění, jal se děla kout

I V 0
, 1a proti nebi Vztycìl jejiohitlamy , _.

5 .
‹Ě};;‹z*,ıi,=;' V V V ˇ!Kdyz vlny more nQuiS ut Deus? ihrmely,

Št --.:‹,„-š, ,

lı s usměškem lidé prohodili cos _ '
a kovem vryliv Skalné bašty: „Noel“

'j iÍ,z1~,„z,ın= ˇ

Í Vsak o Zem bijí kajiˇeiˇmi čely,
když iv buráceni jejich vlastních děl

s 'l` y hrozìvě se tážeš: ,,Mìchaël?l“
 ıflÁı&±

M- : , “-._z “ [,_„ ,,

jšaii Absolon (01.): Ý

Za Ť Františkem liordìnálerrz auerem.  
Ecce saoerdos nıagnıis,
qui in diebns suis plaouit Deo. A

, Brev. Romý

Velká rána stihla Večer dne 25. listopadu 1915 Moravu. Odešelt
navždy jeji rnetropolita, odešel jeji věrný syn, již jako matku svon
tak Vřele miloval, zemřel J. František kard. Bauer. V pátek,
ao. listopadu ráno, Zalkal smutně hlavni Zvon nietropolitniho chrároti
olomouckého a s nim Zalkala celá Morava, vždyť ztratila svého
Viěiného pastýře. , I my bohoslovoi ,cítili jsme, že není už toho, jenž
nás tak Vřele miloval, jenž byl nám dobrotivým otcem, šlechetnýni
dohrodinžcem a přítelem. ,   »

I. Em. František kard. Baner byl synem Valašská. Vystudoval
výtečnýin' prospěelieni gymnasiurn Piaristů V Kroměříži, načež

Vstoupil do kněžského semináře V Olomouci. Bylo to právě V době,
kdy František Snšil stál V čele moravského duchovenstva a jeho
dorostu, kdy nadšením je plnil pro církev a k práci pro Vlast povzbu-
aoval. I V srdci , mladého bohoslovee Banera spojila se tato dvoji
čistá láska k církvi a vlasti V jeden celek, duch oyrilo-rnetodějský
ovládl celou duši jeho. Bližil se jubilejní rok 1863. Na Vybidnnti

”'ji~žx
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ovce Bauera vypsali bohoslovci olomouěti na zíaěátku června
1862 cenu 500 zl. na historické drama Z prvních dob křesťanství

Moravě a ov Cechach. X/edenı celého podniku svěřeno bylo tehdej~
předsedovi České knihovny seminární Fr. Bauerovi. „S ra-
nelíčenou pozorovali jsme, jak velikého účastenstvi si získala

. naše. Vyzváni' naše kolovalo po všech seminářích a stalo
Čínou užšího spojení s bratry, až pak hojnými podpisy jsouc

os opět k 'nám se vrátilo. Skvělá to měla býti oslava tisíci roc`ˇ'-
inašeho pokřestění a vzdělanosti slovanské vůbec,“ tak píše
éj výroční zprávě české knihovny. l jinak působil bohoslovec
V duchu národním. R. I863 svěřeno Inu bylo vyučování češtině

'Lři Olomouckém. Téhož roku dovoleno bylo p. ,,~pastora~
“ na bohoslovecké fakultě skládati zkoušku Z pastorálky česky

fjáhen Bauer byl prvni Z nich. „Počítám "si to, aniž se chci proti
osti prohřešiti, ke cti, že jsem byl první, který ji česky sklá-

-('l`amt.) A '
= Na kněze vysvěcen byl František Bauer r. I8ˇÖ3, V jubilejnim
roce cyrilo-metodějském a zůstal potom sv. bratřím soluňskýrn

až do smrti. V jejich duchu působil jako kaplan ve Vyškově,
duchu i V duchu Sušilově vychovávat budoucí kněze jako
a profesor Nového Zákona na bohoslovecké fakultě V Olo-

[Íak dovedl nadchnouti své posluchače, dosvěděuje J. M..
biskup Dr. Karel Wisnar při pohřbu J. Emi.nence: ,,Pi"es

atomu, co mně a spolužákům nebožtík. p. kardinál jako protesor
ovi vysvětloval 14. verš I. hlavv evangelia sv. Jana _ . . Ještě

vidím, jak zářilo oko jeho, jak sb zdálo, že srdce jeho vyskočí
sžaláře těla.“ Svými velkými vědomostmi a uěeností upozornil
sebe tehdejšího kardinála pražského kn. Schwarzenberga a jeho

ěním povolánbyl Dr. František Bauer na universitu pražskou
rotesora biblického studia. jako v Olomouci i zde hlavní jeho

tí bylo vychováni bohoslovců., budoucích pracovníků na
 Páně, a to tím více, když jmenován byl rektorem semináře

ého. s
Prozřetelnost Boží však povolala Dra Františka. Bauera Z tohoto

k hodnosti ještě vyšší; Dne 30. dubna 1882 stal se biskupem
ěnským. I tu nalézáme u něho smýšlení a ducha cyriloànieto-

ého. „Chci kráčeti ve šlépějích sv. Cyrila a Metoděje,“ pravil
své prvni promluvě V brněnském stoličním chrámu Páně, a vskutku

činnost i jako biskupa brněnského i jako arcibiskupa olomouc-
jest slov těch důkazem nejlepším. Čest Boží a spása nesmrtel-
duší ---- toť program jeho životní, jemuž srdce své cele zasvětıl.

âpoštolském tomto díle" jistě byl si vědom Zesnulý metropolita slov
Cyrila, která pronesl k bratru svému Metodějovi: ,,Neopouštěj,
ře, Moravanů dobrých.“ Slova tato četl jako novosvěcenec na

ě na hlavním oltáři; a hle -- 33 let vykonává sám tuto
_ vůli, tento odkaz sv. věrozvěstů. jeho snahou bylo vy-

tı si na zásadě cyrilo-metodějském všestranně vzdělané, hor-
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livé ,a obětavé kněze a proto podnikl a podporoval všechno, co k tomu
cíli vedlo. Za oněch 33 biskupvských let vychoval celou generaci
kněžskou a vyslal vinici Páně, aby dílo sv. ,Cyrila a lvletoděje
vzkvétalo. Dorostu kněžskému věnoval Zvláštní péči, jeho duševnírnu
i tělesnému blaho. Bohoslovcůrn brněnslšým. vystavěl novou budovu,
přičinil se o rozšíření olomouckého semináře jpřístavbou ,,SalesiÍana“,
semináři kroměřížskému vymohl právo veřejnosti a zbudoval nové
k. va. gymnasium. --- lot nehynoucí pomníky pastýřského ářadn
J. Eminence. 'l`á.žeme se, proč a odkud ta jeho péče o kněžský dorost?
Njdp. arcipastýř sám to zdůraznil po vysvěcení „Salesiana“ . dne
29. října Iorr ve své promluvě, úchvatné obsahem ij předneâom.
J. Eminence p. kardinál následoval v díle tomto Krista Pána sa-
mého. jako (ln shromaždoval apoštoly a uěedniky ,kolem sebe a
jako Gn je ,připravoval a vzdělával pro příští jejich povolání, jak
to činila církev sv. a biskupové, jimž tato povinnost výslovně ulož
žena byla sv. sněmem .tridentskýrn, tak tp, činil i Š. Em. kardinál
Bauer dle příkladů velkých před.chůdců svých na stolcí sv. Metoděje,
i on dílem tímto postaral se náležitě o. duševní i tělesnou výchovi.i
příštího duchovenstva. Výstižně naznačil j. i Eminence ve svě. řeči
účel semináře. Seminář má býti domem pokoje a lásky, ale též domem
práce, ,,nejušlechtilejší práce duševní, kterou nastávající kněz,
nemaje tisnivě starosti o živobytí 8.. veden jsa osvěděenými učiteli
a vůdci, má si osvojit potřebné vědomosti a vzdělání pro své potvo-
lání učitele, kněze a dıichovniho správce, jakož i vycviěit ve
ctnostech pro něho nezbytných, v pokoře a skromnosti, poslušnosti
a poddanosti, v horlivosti pro čest a slávu Boží, v. přichylnosti ke
Kristu a jeho sv. církvi, v modlitbě až rozjímání.“ Fodobná slova
Zdůraziíoval vždy njdp. arcipastýř, když po svěcení mluvil k novo-
svěcencůrn. 'l`vář jeho plála tu svatýna nadšením a každé slovo Z jeho
výmluvnýc.h ust rozohnilo mladá srdce Bohu zasvěcená, že zrovrra
hořela láskou ku svému vznešenému povolání a jeho povinnoSt.em..
Slova svá však dokázal vždy též skutky v pastýřském úřadě svěrn
a předcházel tak svým vžıácnýin příkladem své duchovenstvo i nás,
bohoslovce moravské. Věru ,musime řici s __leb.o Svatostí papežem
Lvem Xlll.: ,,li/lěli. jsme svatého biskupa. „Ecce sacerdos magnus,
qui in diebus suis placuit Deo et inventus est iustus.“ (Brev. Roto.)

' Qdešel jsi, velký apoštole Moravy, opustil jsi, otěe dobrý, n7ás,
svě syny. Stojíme nad hrobero lvýmš, připornínajice si, čim jsi pro
nás byl. Dobrý Pastýř 'l`i odplat skutky 'Evě životem věěným. zllťly
pak, bohoslovci, slibujeme 'l`i, že věrně kráčeti budeme ve šlěpějiclí
Tvých, po stopách Tvých ídeálů cyrilo~meptodějský*ch. C “ j

-  ij Űdpočívej t v pokojiš
__.“._.“““7“Ťjˇ“““ '_ „;...“.._“._i_“.:;.Ir “ všı:

_ _ JııııIııì.ìıı_Inuıııs.=-„.^_._„_ .:. nu-,
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Anż Mar Hausbergsì ˇ (Br.) :A *~v<f'x

 ámeăišíbflr  
Taš-r Sám jdu žìˇšìšm. --~‹ Duše osìřelá
V tom svete šírere marně hleđá těehy
A Svět se Smëšeš K smíchu jsou mu Vzdechy
V nichž pláče duše Bohu odumřeìá. --«
Svěí: nezná těehy. »--«-*`ˇÍ`jv/“ jen? drahá Nei,

çjn ‹..›.Ť„C134 OZnáš eoìesr rìšìr, r hu Znáš dafìì.

Nuž, přìˇvˇìň kâobě nebo-dně Své dítě
a dej mu eíˇììr potěehy Tvé svaté,
by ìáekou 14; Tobě Srdce meje vzňate
'ˇfìpísně pěìo Z rána na usvìrě,
že Zapudüaë; Z duše chladné sˇìíny
a vyrprosilšžťs odpuštění vìnyì W

Ta vina tíží. -« šrđoe nepokojne
se strachem chví a k ”í`0`Ťeě voìä Mátr
,',Ne<:h Srdce moje na Tvém Srdci štká
by Z Tvého V rrıejże teohy tryskìy hmrže,
že S Bohem Spjara Zas je duše moše,

povede me žìtím ruka Tvoje,NšCD

jež chránit bude hříchu od úskalí
meu duši ehorou na pouti že žìtím,
by Zastkvěìa ee errostí všakýeh kvítím
až či Soudu Syrıovu se odìıud vzdáłí,
by rnıìlostìv Éí mohl být Pán pánů,
ji k Sobě přijat do Svých Věčršých Starıu

 ~

V H O1):

<íIíìN< :jd

Š 'ˇ Éu šššoírrš ru uereì ñrr Erurštšsâšem flaee kem
Zvykh jsme Zahy ne. geho chladné rysy, tak Zabú; --- 8. byìr gsroe

resveđeenr, ze nesternou, ne --~ nesmějí Sestarrıout Ä prece
anıkì jeho 1118.5 V dneerıı xfřavě. r

o poehovalí. . . ì L  

3 ' ˇ '
7 `< '

D6

i
š

Sedeval red namr na "ohled drsný 8„ upet en obcas mıhıP Ě? „, ìyì
mu koìem rtů úsměv, Zvláštní úsměv ale Sìova. hrála Rroíesor-

atrček flehíož cìobré Srdce byìo pìno porozumění pro drobné Starostr
eho žáku V chovatel rost ' vší úZkOprSoetì,' xzážrı 8. wfeìrteìekY _ P Y Y 3/
dyz se jedrraìo oo Věeı Vdůìežıtre. e
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Pamatujeme se na ty odpolední chvíle. Oči jeho se rozehřivaly
a ústa mluvila . . . To jsme mivali před sebou proroka, viseli na jeho
rtech, jež volala trpkou kritiku na povrchnost století, žalovala na
národ kráčejicí Za bludičkami. Soud jeho byl přísný, nebot byl
diktován vůlí očisty. Nábělek stál vysoko, výše ostatních, posuzuje
vše měřítkem nezměnitelné věčnosti.

Tak říkal často, když se jednalo o maličkosti: Bez významu,
malichernost. Za rok není po tom v hlavě památky. Ale pamatujte
si . . . V takových chvílích rodila se V nás veliká přání a veliká pied~
sevzetí . . . Chtěl míti Z nás muže, muže celé. s

Kolik už jich vychoval! Milovali ho. Vzpomínka na  něho he-
Zanikne. Láska Za lásku. O jeho příchylnosti mluví oběti._ jediným
Zadostiuěiněním mu bylo, když po letech přicházeli žáci se slovy:
„jsem `lékařem, knězem -- přicházím připomnět vám i sobě, že jste
mne vychoval.“ Se slzami V očích psávali mu i ti, které kdys káral ---
a nebyly to vždycky povahy měkké, ba ani ne České a katolické.

Ano -~ Nábělek miloval, miloval Boha a všecky své povinnosti.
Láska mu nedala sevšedrıěti. Kdo miluje, roste, kdo miluje, nemífižec
býti polovičatým, protože láska nezná ani mezi ani obětí. t

\

%

Sušilova idea byla nebožtíkovi životní zásadou. W
Církev na vlasti
Byl syn moravského Podehiřˇibí, který věděl, co chtěl. Národ

miloval vřele, nikdy však láskou planou. Láska byla, jež napsala
mu na štít: Chci vychovat národu hodné syny! Láska praktická. . ,
Byl přesvědčen, že bez víry národ hyne. Nevěreckáhesla považoval
Za hrobaře českého svědomí a České síly. Mravnost byla mu vždy
hlavní činitelkou a Zárukou budoucnosti. Odtud vysvětlitelna snaha
budovat na podkladě cyrilometodějském. Bolelo nás, když jsme
četli o něm V jednom časopise snižující poznámku novináře, který
nebožtika vůbec neznal. í t t

Názor křesťanský byl u Nábělka hluboko procítěný a prožitý,
byl mu pramenem obrodným, Zřídlem občerstvujícím. Z něho
tryěškala ona ohnivá rozhodnost býti třeba uplivánu, ale »mluviti
pravdu. On byl, který po bezesných nocích předuášíval ve škole
s nadšením beze stopy únavy. .

Muž práce, muž bez odpočinku.
Nábělek myslil, a protože myslil, dovedl pojímati všecko ve

světle Zjevení; Písmo sv. bylo mu oz, knihy vědecké pokračováním.
abecedy.    

Nejvíce snad ležel mu na srdci kněžský dorost. Volal po kněžích
cyrilometodějských, nadšených pro pravdu a práci. Ohnivé mlu-
víval na Sjezdech velehradských. Na nic nenaléhal přísněji, než abv
kueži byli pi"íkladem_. Nezáleželo mu na tom, k o l ik je kněží, nýbrž
jací jsou k n ě ži Nic ho nebolelo více než kameny, jimiž se házelo



Buďte apoštoli! 4
Vtéto otázce byl rozhodný, nenapadlo mu sleviti za žádnou

Kněží pohodlných byl zapřisáhlým nepřítelem. Snesl také-v
, snesl útočného nevěrce, ale nesnesl netečného kněze. í

Věčná práce! Neustávat! Studovat! í
iNábělek sám věděl mnoho. Studoval mnoho, neznaje klidu ani

1. V prázdninách trávil den jak den s knihami. jednou
ho! čekali na letním bytě. Přišel Z lesa s hromadou spisů -~~v
5 humorem na rtech.  
.Pracuje odpočíval. ~ i

Neměl ve zvyku útočiti na nepřátele. Raději chválil, co dobrého

ˇ Tvrdíme, že nikdo spisů básníkových tak neprome-
jako právě Nábělek. U každé sloky poznámka, některá

podtržena, plně oceněna. Místy prokrnital Nábělkův humor -»--
básníkova uvedena v pravou míru. Kdysi prohlásil: „Když

se dítětem do lesa, nkážu: tato krásná květina je jedovatá, tam
hojivá. Na skleničku s jedy napíšu: Pozor l jed. S knihou 'zrovna

,Mládeži libi se často slova, ani nepozoruje, že myšlenky za-l
í. Věří. Básník jsa básníkern není ještě ani dogmatikern ani histofl

atd Glosy jsou tfüdci na vratkých stezkách

.nx

Když Nábělek umřel, domnívali se mnozí, že Zašurni se všech
vřele ,,sit tibi terra levisl“ i s f s l   

A přece i za tou rakví,.a ještě i za tím hrobem, za nímžszpra-
umírá hořkost a svár, až tam za ním bylo hozeno slovem taje-
záští. Ale Záští a nenávist ona byla důkazem, výkřikem: Nás“
nebyl nikdy člověkem prostředním! jedině proto měl nepřátele

život a na“ smrt Prostřední lidé jsou nepřátelé velkých, nepřátelé
nadšení a bez slıtovani. l .
,My jsme si tehdy připomněli slova Hellova: „Sláva přichází.

pp pra, pověst se zdola. Sláva je záře, již pravda klade na hlavu
věka, jejž vyvolíla. Sláva je odlesk Boha, jemuž jedinému vlastně

j tatně náleží. Pověst je dílo reklamy. . . V životě a cestě po-
všecko je výpočet. V životě a cestě slávy! vše .jest tajemStvíIn“
místo; _ Mezi pravdami, jež pokolení lidské opouští a pro něž

lidske je podivuhodně hlucho, je tato: P o k O l e n í li d~
éjmiluj e mrtvé a nemiluj e žijících. .. Pokoleni

é čeká na jejich smrt, aby zpozorovalo, že byli velikými.“
Dřírnej sladce, náš učiteli, ted snad dojdeš klidu! Dnes stavíme
rov vzpomínku a svou lásku. Budoucně chceme postaviti činy.
DejžBůh, ať je heslem všech idea tvého života! Národe, dej

vychovateleì l
` ;..__-`:ıııı ' 7 v --
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Jednou se nánıs dostaly do rukou spisy Macharovy s jeho



läopal (BL):

 Pece vcuO y v
již půl druhého roku tomu, co jsme měli poslední schůzi v

iskověrnkroužku“. Rád vzpomínám, jak udělali jsme si plán
pro prázdininovou agitaci tiskovou. S nadšením a cllıuăí odšhìzeli
”-sme domů, chtějíce pracovat pro náš katolick '7 tisk. Pos e ní s o em
jdali jsme alumnátu těšíce jej zároveň : ,,po Sprázdninách na shledan
nou 1“ Na shledanou? -~ -- Dlouho trvaly prázdniny, nastalo pak
studium domácí. Každý zajisté Z nás zakusil mnoho za svého ppbytu
doma. Dosti zkušeností ze života pro život jsme si mohli nas írati.
Mnoho nářku jsme přeslechli, mnohdy slzu s oka bylo třeba utříti,
potěšit bědující matku o syna, o jedinou a poslední snad podporu
ve stáří lt V pravdě statečnou musí býti žena, matka více dětí, zvláště
malých. ii slzárn tklivé bylo, když mi matka šesti malých dětí
řekla, že dítě teprve. žvatlající jí před spaním připomíná Z ,,Mamo,
--- za tatu »~“-- modlit“ a při tom že spínák ,Pánbíčku ruce . _ . Kde je náš
tatínek, kde bratr, nemaji hlad, není jim Zima? Vrátí se můj muž?

Tak často slyšíme se ptáti. My však bohoslovci, budoucí kněží,
musíme se ptáti více l V jakem stavu, jest jejich duše? Ve stavu
milosti, či snad hříchu? Na to právě svět obyčejně zapomíná, neznaje
často neb neclitěje Znáti důležitost toho. l`\/itisi proto tím více nám
na tomto Záležeti, my musíme především tímto způsobem se O vojíny
starati, pokud ovšem jest nám možno. Naznačíni tedy Způsob a
prostředky, jichž můžeme a máme Zde použítí.  t A,

Nejprve nahlédněrne . do srdce vojína Ž Uvažujme, co se děje
v duši jehož il/lám předně na mysli dobrého, uvědomělěho katolíka.
áíápto štěstí, že jest o své víře dobře poučen, ví též, co jest dokonalá.
lítost. jest ve stavu milosti. O, jeho život se všemi trampotami
a hrůzarni jest ustavičnou obětí! Odpyká si, jak P. Stork S. j. v
letáčku „Důležitá rada pro každého vojína“ praví, ,,pořádnýočistec.“
jako malff doklad uvádím, co píše dělostřelec M byv. člen ,,0mla-
diny“ --»ˇ-sjiž přes rok jest v poli na ruském bojišti : „V Zákopech

PV ne .Ěaimmů0to i Ů g0 °š"Í'-l'1l»Z H na9...

dne 3. prosince 191:5. Posílám mnoho s'rdečných díků a tisiceré
„Pán Bůh Zaplat !“ za modlitební knížku „Vojínův přítel.“ Neměj
mi však za zlé, že nemohu ničím se odměniti, leč Bohu poděkováním.
blosíni je s růžencem v kabátě na srdci. ”l`o jest moje zábava a ochrana
v dlouhé chvíli. Dokud se budu moci modliti, vždy bude se mnou
dobře. Dopustí-li však Pán Bůh, bych padl po svém ročním bojování
hrdinskou smrtí, budeš míti odplatu v nebi za péči ok moji duši. 'již
9 měsíců jsem nebyl v kostelea I4 měsíců ou sv. Zpovědi. Ale příleži-
tosti k .nějakému hříchu jsem neměl, jsem čistý jak na těle tak na
duši. 'l`o mně věř 1“ -4-~ Může se státi, padne-li takový vojín, že přijde
hned do nebe. To jest a ,musí býti pravou“ ůtěchou bědující matky
nad smrtí .syna M na věčnosti se shledají. Nyní má věčnost jistou, za
poměrů o›byčejn“ých však kolik by snad l:›y_l se prohřešil, jistě by
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jiflioyěčnost jest Vojiri zbaven I Toiik oběti musi přinésti a přece oeistec

Fozorujroe dá.ievoji1o.a, který byi doma jak se řika soeiaiistou

;`Ĺv -› ,ˇ

imzłøęzpečneho stavu své duše, pak potřebuje poučení. Aie kdo ho
ipøuči? Kuratu neni mozno, by k němu do Zákopti přišei. Vyjevi
o5v{1j hrieh kamarádovi? Sotva. A když -~- poučí ho kamarad?

měi každý Vojiri aspoň obrázek Ukřižovaneho s dokonaiou iitostí !
rjìfeiirri přıhodný jest ietaček P. Storka S. J. ,,§ůìeži.tá rada pro kažv
fidého vojma“. (É/'ydaia ,,Oroiadrua“ V Notfe Ríši, šı. I h při větším

ti;,«~vej vřavë vaiečue; Mfoohý doma žil bez Boha, bez svaté

novin nevědomky, po čase pozrıaš, že rıesmýšiiľš, jak pravý katoiik

Zároveii nebudete míti po ruce detensivni a otensivni Zbraň kato-

,ua1`taisohritt“, Linz 1915, seš. 2. str. 255-71 ,Moral-theologische

takoovero stavu duše uezemřei. Nežii Ioadanrıo, nýbrž pro
iiøřłast a eisaře, pro Boha padl, Zasioužil si lriebe. Dej, Bože, by
takových bojovníků státy šiky před tríuiem Tvým, by nami Zde
zíıstavším pomáhali svou přimluvou V naši socialni práci poválečné,
by na misto jich rıoví, statni b_ojoVr1ici povstali a tak spinii se pozdrav
3,,přárıi našich hrdinů 1 ,,rn.o1`rturi vos saiutaut“. s
 A naopak, jak jest neštasteo ten vojin, který těžce hřešiv nevi o
.fløkonale iitosti, snad ji nikdy nevzbudil Ě Doufejroe, že dá mu Pán
Bůh takovou roiiost, by ho hřích bolet. Modlitba děti a manželky
mu ji vyprosi. Když však milosti odporuje a nezná neštastného a

Ťàšeni snad sám ve stejném stavu? Víme sañrżi, že často se na různé
-jiné vëeı kiaoe Veiıký důraz., ale na dokonalou iitost  se zapomíná.
Kolik jest Zde neznalosti mezi našimi vojíny E O kolik Zásluh pro

si ulšpfátiti nemůže. Neveii nám křestariska láska pomoci? Kéž

počtu.) Bohu diky, že jest též V knížce ,,Vojii1ův piřitei“. Posiiate-ii
,vojinům nějakou četbu, Vložte tento ietačeki Kara nermìiže kurát,
,tam dojde aspoň naše poštovní Zásilka. j

ai to skutečriým, nepřítelem církve, kněží a snad Všeho náboženského 1
tu mame dvojí druh ,Vojinů.s jako při smrti božského Spasiteie

jeden iotr se obrátil a druhý Zatvrzeie se Panu rouiiai, tak jest tomu

jçzpovëdi odešel na vojnu, bez Boha žije ip V Zakopech, Zvláště dostá-
4p p]yá,-li ještě Z domu sladké dávky jedu Zá,siikarni oblíbeného špatného
tisku. Ani nevíme, jak Zaplavuje špatný tisk naše vojiriy. --~ Nejsou
Zhoubne' jen ty noviny a časopisy, které maji na čeie svůj prgrarn
ìvtiskuutý, ale též tak zvané bezbarvé. Tajeoýf jed jest a Zůstane
ijed/erfl. Úpirıě nesprávné jest iřikati Z „Ty noviny jsou dobre, V nich
nepíše se nie proti víře a Bohu“. Ssaješ, milý příteli, špatného ducha

smýšieti ma, pak. již nemysiiš sám, ale roysii za tě noviny. Bohu
žaiovárıo, že prave této otázce tiskové málo pozornosti se Věnuje

,Ž3~ [iei1koVá.ži1ě za méně důležitou se považuje. Kdo ovládá tisk, ovládá
pvoyice než snad myslíme. Plně plati siova Zemreieho sv. Otce Pia X.
io ,významu tisku : ,,itiĹai“ně budete stavčti kostely, Vydržovati mıssie,
zakìadati školy, Všeeimy naše dobre podniky přijdou na Zmar, jestli

iického lisku.“ (Krásné pojednání je ve ,,Theoiogisoh-praktische

Zeitungsiragen , Preseren.) Bohuzel, Ze ani iazarety a Zakopy nejsou
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špatného tisku uchrái1ěuv.« --- "takového soeialistu smrt neoroi“át?i,
ač ji patří stále V tvát, or. rievěři a věřiti nechce v život posnirtrry
ani tehdy, když jest mu nejblíže. A jak snáší celý život v poli?
jen laje a nadává, rouhánim se snaží uleviti si ve svém zouialéro.
iatalisrrıu. je-li raněn, riestará se o kněze, Z opovržeżoi si ho vůbee
nevširná. A když se smrti již zápoli, ani tehdy se neobráti, ale jak
vojini vypravuji, Bohuse rouhá a prokliná matku, že ho zrodila.
Hrozně. to smrt, hrozriějši ještě věčnost. Dříve ho páni i“edaktoi`i
a soudruzi ve spoleich zkazili, viru potupivše, ze srdee mu ji vyrvaii
atza to náhradu nyni má -»“ jen šílené zoufalství. Ubohá, nešťastná
duše a to na věky!  

čøstø všøi; jest mezi vøjtny, jak jean již tøizı, iøa- kfljtø.. kdyby
byl doma, žil by dále v pohodlné nevěře. Ve válce však, v Zákopeleh
se poznal. Tklivá často možno čistí vyznání a doznáni. Hrůzy, jež
prodělává, ho naučily zase se roodliti, probudily viru a náboženské
city, jež matka a kněz inu v roládi vštipili. Zase hlási se k Bohu,
kterého doma tupil a zapiral, rád libá a k srdci tiskne dříve posmivariy
růženec. Uvažuje os minulém životě a doznává, že dosud vlastně
nežil, vidi, jak žití rněl. Chce proto žití nový život, úplně jiný sta-
rého. Kéž by jen Pán Bůh dopřál domů se vrátiti! jak miloval by
ženu, jak staral by se o děti, :oevysedával by v hospodě, jak rád
by chodil do kostela a tak dokázal soudruhůrn, že víra katolická
pravdui --»- Kolik to dobrých a srdečriýeh přetdssevzeti É Budou však
a mohou býti pevná? Nestejnou dali 'byste odpověd. A proč? hfiu.-
siroe uvážiti, co ho přiroěloi, že se obrátil. Byl to výsledek rozuìrnovýeli
ůvah a zralé“ doznáni : Bůh musi býti E ? Někdy ano, ale ne vždy.
Obyčejné hlavnim činitelem bývá strach. Vojín, boje se smrti, hrozně.
srrirti,pvida hrůzy na všech stranách kol sebe, prosí, volá os záchranu,
rnodli se, slibuje polepšeni. Zde však pracuji nejvice city, důvody
rozumové jsou jen nejasrıé, slabé a neurěité. City, jak známo, rychle
a snadno vzniknou, brzo však zmizí, a nemá-li člověk pevného
základu rozurnového, neni o nie dále než byl. Musirne se tedy o to
starati a Šnažiti, bychom takovému vojinu přispěli ku porno-ei,

vı|ů`\ı

jej, bych tak řekl, vedli, aby na počaté správné , cestě vytrval,
aby totiž k eitům přistoupil rozum. Dobrou duševní stravou třeba
ho živiti, by_sesilíl a ve .vite se upevnil.

Stejně třeba však jest starati se O vojína věř _ , by svou viru
neporušenou zachoval, by vira jeho, ne-li vice, oň tak pevnou
byla, jakou si přinesl zl domu otcovského. Zvláště jest důležijtąéj.
by nepozbyl důvěry V -Boha. Princ Oskar, syn cisaře Viléma, píše :
,,lŠaždý, kdo byl v zimě v bojích v Charnpagni praví, že bez důvěry
v Boha by jich nebyl prodělal.“ Plnou měrou zajisté to plati O našich
hrdinech na bojišti kteréhokoliv. Důvěra v Boha jest ta rooenát a
mnohdy jediná vzpruha, by vojin V neslýchanýeh obtižieh vytrval
pevně a věrně za císaře a vlast. Tim důležitější tedy jest, by byla
podporována. Na bojišti kurát nemůže vždy vykonati, kolik jest
třeba. Bęoleostné jest, když řekne vojin, rekonvalescent : „Byl jsern

až;'ÚO
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“ Přistupnji k neidůležitějšímn bodu -- k mravnosti vojínıìi.
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”l*Potřebuje-li víra sama posily, co teprve říci o mravnosti ? Skutečnost

z na něco poukáži. Vojín jest delší dobu ,,v ohni“. Neustále

_ zna .iˇS5'Í`Ž“Íˇ:“:";:v: z„~;,‹‹_v,.~ -. 7.,; _» _ veliké nebezpečí, že klesne. jest Zase jakoby na svobodě, tělo
daleko přístnpně]`sím k rozrušení tělesnému. V reseřvě Zůstane

nezaměstnanon mysl a obifazotvornost, Zahálka, e--- Čertova
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_lÍo=,Žvolnémmanželství, by roztifžen byl posvatný svazek manželství
ájz _

« „ __ _

z"ÍŠŤił§ŽiitÝĹíiiŤg_ii5çiplina. Když pak jest přeložen Z tolioto zajetí smrti do Zálohy,

_ ,-*,.-,„.._.~ø,.~‹ ~ \:“øIćvˇ=;f“ -_ É
_' ˇ. 2-r1:4Ž1ı:"! “› 44...v'f.:^'.i'n, › ' .- _;›-I.».«.v-"“ 'N' .vný _ -'

měsíců. V poŠ.i,p ,ale od kuřata jsem slova neslyšel.“ líež by bylo
vize, kuřata l Most tedy slovo Boat byti V Zakopeclı hlasano aspoií
Ťfiâlšôľľì; ~ - l

_poučuie o mnohých smutných Zjevecb. doma i V poli. Ěest se
Q}3à,vat,i_ mravnílio úpadku vojinů. A Droč? Příčiny jsou různé.

nervové napjetí, veliké duševní rozrušení Z hrozící smrti, železna

duška.A vojín jest tak dlouho V nečinnosti, ponechán sam sobě,
jji5t'ěíZlý_duch tímvíce pracuje. Bude míti vojín tolik síly, by Zůstal

yěrnost manželskou? Neklesne mladík, Zvláště dříve již špatný,
kamarádůZkažený ? Běda, stokrát běda, ovládne-li vojína smysl-

{n_,0í[st, ukájí-li své nízké vášně, Zapomínaje na všechny drahé doma.
bude, vrati-lise domů P Lepšim ? Sotva. Zklamana manželka,

děti Š Proto s odporem a si nevolí se odvracíme, Z-našeho nitra
,,ífđereserozhodné Z To státi se nesmi l Seč budeme, o to se přičiníme.

iiIfítíialšľędopustíme,í aby uskutečnily se sny a přání sociálních demokratů

nerozlučného. i l
Věc jest vaanejsı, než si snad myslíme. Nebudme optinıisty ani

, _,,,Ĺíi§snadlpessimisty, nýbrž střizlivě pozorujme a všímejme si skutečnosti Í
válce a Zvláště nyní se pracnjie pro rozluku manželství tl1eore-
i prakticky. Uvažme jen, co V Září (1915) psala ,,Gi“aZer 'lÍ`ages~`‹\:

___. J-__; 3;

2, ` T... z ~ í Ť ' „ . . .langen schlaflosen l\ achten im Lazarett nber sem eıgenes Gesclnck
die entscheidenden l\/iilšgřiííe seines Lebens zum erstenmal
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Gattin beginnen dtiříen, nachdem die bisherige, Wie seine\:,`z_`

besseře Erkenntnis ihm Zeigt, die eigentliche Urquell/e seines
_\x_., '.`;ì“v“-i_`: ._

War? Wařum soll der lıeiinkelirende Krüppel seine jnnge
nicht den Lebensgeíährten elíelichen diiríen, den sie erst

--- censuron propuštěno --- Wˇarum soli det l\/íann, dei“ in

und beíruchtet von neuen Anschauungen nachgedacht
nicht nach seiner Heimkehr ein neues Leben an der Seite einei“

.ż._ì
-_“---1:. ‹_ _, „ ._z

daleko. V Brně přišel Vojín na dovolenou, Zazvonil n dveří.
` ~_>.-ˇ‹'.z`z; Ĺˇ“›_4-.ˇ-ˇ"‹-' "

mu úplně cizí muž ia přivítal slovy Z „Zde jsem pánem nyní
lfíVojín, manžel, odešel od vlastního prahu _ . . Známe jest, že

_ž;~çnżız;~_;,;ìvadelní kus „Weibsteuíel“ jest aspoň v některých městech V Ne;
Zakázan. U nas však si dovolil ředitel. vídei"iskélı.o divadla

=,.„„_, _
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P“ cela věc rozluštěna a dovolena. Na dotvrzení toho netřeba

\š.

V 5 ,ˇ_j,:ˇ,“-_ ;`‹›;yjz.;»_. derlangen Zeit der Abwesenheit des Gatten geíunden hat ? {l?at“fn`o,
_Qěeìs1oVem ,,Krüppe1“e se nemyslí jen mrzak É) Pouhon otázkou ,,\_vatum
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ijínům {,,Zentralstelle íiir Soldatenlektı`ire“) Vídeň IX.-4, Canisius-

tifikrát jej dávati a to v týdnu dušičkovém l Kus, V kterem děvče
a paní vystupují jako nevěstky. -- Válka nemravnosti neubrala,
naopak l Kolik vojínů má ohyzdrıou, člověka tak ponižující nemoc l
jednou jsem potkal několik mladých rekrutů, zpívali oplzlé písně.
Mírně jsem jim řekl několik slov, napomínaje je, ale oni mi odpoVě~
dělí: „A co, vždyť to je naše poslední potěšení.“ U sv. Zpovědi
nebyli když šli na vojnu. Boleti nás musí, že taková mládež dorůstá.
vlasti, věru málo nadějní synovér! Budou na vojně lepšími? Dej
Pán Bůh! (Hezky O této otázce pojednává „Samson ve světové
válce,“ vydal Spolek sv.Boniíáce v Praze, letáček à. Z h, ve velkém
ăi I il.) r j  

Vojíne, jsi vítězem, ale přece jsi poražen. Zvitěžil jsi nad ne-fl
přítelem Zevnějším, ale vnitřnímu jsi hanebně podlehl. Tolik obětí
jsi přinesl, nemůžeš i tuto poslední dáti? To jest úplne' vítězství 1
Trvale vítězným Zůstane jen ten národ, který stojí na vysokém stupni
mravnosti ; národ však mravně Zkažený, jak dějiny nás učí, Zahyne.

Musíme tedy všichni dle sil svých chrániti vojíny od mravní
zkázy. Třeba jim dáti do rukou, čím by se mohli Zaměstnávati atéž
baviti V prázdné, mnohdy dlouhé chvíli, by mysl nebyla ponechána
sama sobě, by obražotvornost nezabývala se představami hříšnýini.
Kolik dobrého Zde může dobrá četba vykonatil --- Do jedné, velmi
oblíbené knihy Kosmákovy napsal vojín: ,,Ty's mi byla milejší, než
má Mařenka.“ -- Dobrou četbou prospějeme nejen jednotlivcům,
ale celé vlasti. .Zbývá tedy otázka, jak možno vše uskutečniti.
jak můžeme amáme pracovati? kostup jest jednoduchý a snadný.
Nebudeme pracovati jednotlivě, ale „spojenými silami“. Předem
však prosím, by můj návrh byl přijat bez růžných neoprávněných
předsudků. j ›

Mnoho dobré četby posláno již do pole a lazaretů. Nemožno
však jest, by každý Z nás věděl, Zda a kde je naší Zásilky Zvláště
třeba. Posílá snad tam, kde jest O vojína postaráno tím neb jiným
způsobem. A naopak. Kdo o tom může Věděti-P Zajisté nejlépe
polní kurát. Ale na koho má se s jistotou obrátiti a dobrou četbu
žádati? Na jednotlivce velmi těžko. Často by marně čekal. Bylo
proto třeba 'zříditi nějakou ' sběrnu či ústřednu pro četbu, kde by
mohli kuráti potřebné žádati a to jest: „Ústředna pro četbu vo-

gasse ro. jiz od dubna s velikým prospěchem pracuje. Hned od
počátku Získala si mnoho a vzácrlých přátel. Tato ústředna sbírá
četbu Z celé říše `ˇa pak ji na všechna naše bojiště posílá. l\/lnoho
knih dostala, též hojná peněžní podpora přišla, takže. počátkem
dubna byla první Zásilka expedována. Počet knih vzrůstal a tím
umožněno týdně posílati četné knihy do pole, lazaretů, jednotlivým
vojenským skupinám, důstojníkům,  Zvláště pak kurátům a na
velitelství. Kuráti jsou totiž -- též Z našíıdiecese --- na tuto ústřednu
upozorněni. Kurátům jsou posílány vícekilové balíky, vojínům jednot-
livým Zásillšjf 25otigr., ježinusejí byti 5 h írankovány; k tomuto

-T 5?._,„J
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V Německu ,,Stìmmen der Heìroat“ Ídťıhr (Herder à Z Př), vešršoi

_poVídky,novefly, romány, Zvìaštč Vìasterıecké, €a.sopš_sV ,,Ná_š_ Do-
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jesttřeba dosti peněz. Během srpna na př. bgrìo odesìano pž“e_.s 3,00

D0 říjrıa bylo posłano Celkem přes 3/3 rflìliorıu krżníh Í Zajìste' krásný
Ípočet. Z počátku je nechtëìa jako „tìskopìs“ pošta přijímatì,
nyní však jest ústředna považována jako tì_skoˇvˇý odbor rnínìsterstx~›ˇa.
jf V darovaných knihachr a časopisech jest nutný' jistý Výběr,
nernožno prostě Všechno posìatì, nýbrž, jen: katoìieké, vìasteoeeké a
náboženské. Spousta kniha ııazu odlišného byla daroVarš.a,
mnoho metráků muselo býti vyíoočeno. Z četby náboženské aspoň
něco udam: knížky rnodlìtební, do ìaaaretů `=JaZa:o_é, přímo do poíe

míti modìítební knížlšu neb Evaıšgeììunı, kéž í nás Í -- Žzíwfotopìsy

dobře mezi Vojíny působí -~ u nás teprve maže Začátky. Kéž.. by se
toho někdo ujaì ! Dale různé časopisy, r:o_čsšĹční_ky, Šest jich dosti;
“_,,SV. Vojtě‹:Íoa“ -- celý 1“oč1“š_šÍìè“; brožovarıý as za ša -- V 1“š_‹Z“'-;~1^n
dkaždý rrěeo najde, „Kříž “ a_,,MaršĹa“ oa„h1°aZttje kapìtoìkošı Z Písma
sv, a jeho výkladem Evaogeìíum rıedělní ; se`Šìty ^,,š)í3.a šířerší ví1“ˇy"',
kolik přečteršých čísel dalo by se posìatí a dosti sšaa_d í 1š_epřečter`ıýeh.
Tak snadno Vzbudìš; by se Zájem o naše šafıissie, Veìmì vaìkou posti-
žené. Stalo se, že Z pole poslali rfojíní pìˇ`íspěVk§_z. -~- FJÍšžerš_cova
irýrobrıa V Praze Vydala krá_srš_é brožtrrky na ,é,ĹÍă1“aìš_a oe§kš_*ásn,čjší“

\..,„„,,,ı/

Ĺ(sV. kříž) à 4. h. Aspoň něco tedy poššerne É _ r
Četba poučná a Zábavná Šest bohatá: Kosmałšovy spisy, různé

smoV“, „Hìasy SVatohostýrš_ske““, ,,(}rrdadìna", ırrčsíčrrč se posšìa
“5oo eššempl. ústšžednč, jak radi jsou členové, dostanou-ší obìířoený;:'„ _ n

_1sVů§ list. Casopisy mohou býti též sta.rší, Ř ıaeírpštaé, každý sešit Šest
dobrýf; cestopisy (,,Do SV. ŽÍerıoč“). Z ,,LPédž<:t`vš_ C§.fı*. `íôv'Ĺíet.'” se rrżnohé
knihy Velmi hodí {,_.Don“.żá<::f_ črtarš_ka“), pìdrodoxfčdeé, aìe hdoˇve,

n”.oaošao
Š staré›~×~§<'ˇ*-“-4 _ì:;:`;;CD pnn«_„ı§,t,říkaní“ a Éìné mnohé a m_noš:ž_é. š“ŠÍ1“ıâ_h_y rš_eIršají*oýtì _

7ŠŠrˇĹf*łe“čĹt(Ze I7. st.) a ne roztrhane, Vazašaé býti nemusejí.
Nemají se Však posílatž kšaıhy _`;akdéko1íV rázu. },erš__ erotického,

rtesmyslného, Zakoutrší 1“on1_aš“š_y, rnéně detektivní věcı (sktìštečnost
łjet mnohdy sırıtrtrża), ne Vědecké, těžké, tìšosoíìeké spž_sˇy. V`seobec›Iš_č 1
szne spisy p o <: h y b rı é. _ r p _

` Ustředrıa rozesíìa eeten četbu daro`“vˇaršot1, ałe též sama, pokud
ppefpeněžní prostředky dovošıoìí, četbu obstarává. V Zúaří koupeno přes

f2io.ooo ro_od.ììtebnš_ch. knih ve všech fgiaaˇvcíeh ìíšèe. Poněvadž 1`osín_s`;ke
Ý ;_»a;[‹:horVatské knihy nebyìy ústřecìnč Vůbec poslany, daìa ústředna

natìskn_ottt.ì_ ro tìsše ro.odš_ìteb. knížek rosínskýešìı a ehorva_t~
ských a růZo_ý‹:h brožur. Toto Však jest ještě Z Veìíké částí pìatitì.
_;Práeí expediční konají s veììkoo ochotou Víd.eňš`tí sodalové. I pro
naše zajatce rfjqdan Ztxìëštrıš ıtabožeoský spısek, pro nedostatek
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peněz ,však nemožoo potřebný počet modì. í-fcoih do Ruska posíaíi,
darů peoěžnícìo obývá. V Září Vydala “šÍ1síi'^edna jen Za porto a potřeby
ìoaííci I2.5o ší, příjem Však nebyí ani poloviční. Z mnoha mísí byie.
centrála pocíivalena za jcoto Víastenecíšoo. činnost, aíe praišticky
to jest přece jen malo. Ustředna si sżěžuje, že o některých národů
našla malo porozumění a obětavosti. Téměř všechny peníze a Většina
darovaně četby jest od Vídeňsíšých sodáiů. Zviašíní pochvalu zaslu-
hují -- jak ústředna ve zprávě říká --~ P. Dr. Žůrek, benedikíżínská.
ì{11íhtis`íšama,s Di“. J. Kalan, Síovinec, jezdíte Z Kfakova. Srdce
musí íšsváceíżi, praví P. Bregle T. Š., soI`á.Vce úsiıředíiy když nemožno.s. 3 4 ,
úpině vˇyìoověti úpěníívým prosbám o četbu. Často prosí vojín o
ínodíiteboí íšnížíšu, by se mohí V mateřštíně aspoň pošfoodíiti, s Pánem
Bohem 1`oZi“r1íouVa`i:i, Zvláště jedí mezi Madar§,7. Touto činností
uskutečňuje se idea kázaíí tisícům, via.steoecì2;y roluviti k ceíýro. píuv
íšům, tak Vykonává se apoíogie křesfansíıví. Nepodceňujme tedy
činnost teto ústředny! Siyšme aspoň malý příklad, jakou radost
mají vojíoí! jeden kurát píše I7. Září 1915: „Nejsrdečnějěí dík
jménem všech vojínů,› Zvláště raněných a nemocných, jak mužstva tak
důsíojnííšů za poslání nám 17 balíků vzácně ěeotby a modl. knížek
V žádaoýcíí řeěech. Zviáště tyto byly s nadoˇoyěejnou radostí přijaty.
Znovo srdečně děkujeme ělechetným dafcům, kteří mi V těžké Zde
pastorací żímío způsobem pomáhají . _ . Z jihových. bojiště
děkuje í‹:o1“ě..í Z ,ìëejvřeìejší dík. To jesi prava strava pro naše Vojíny.
Vaše ěinnosí; jest dle meho úsudí-že jednou Z oejpožehoaoějšícií
apoětoíských p1“ac.í téso dďo`y." Sami víte ze Zíšušenosií, jak děkuji
vojíni za každý ìísíek, za někoiik řádeěíšů Z drahá IX/íoravěfdçy. Zvláště
však děkuji oíodìiíební lšnížkyz „V Zaíšopecíí, dne o.-1241915.
Včera jsem obdržel krásnou knížeěíżıu ,,VojímÍiv Příżel“. Uděìaí jste
mi ííroo. Veiikoo radosíç, nyní budu ınííi. čím se baviíi. Ach, jaká io
bude úíšěcšoaíc Zasílam za ni upřímně ,Eapiaí Ťšľašš Eíšh _“ -- V Rusku
II. p;‹.`osio.ce Ioľ5. Předně ti děkuji za noviny, Zvíašżě však za modli-
tební kˇoížššıy ,,`Vojío.ůV Přítel“. Šlìy mezi kamarády zz ruky do roky.
S tou knížš«:.ou se oerozíouěím. Dá;-ii Pán Bůh domů se Vratítí, budu
jí rfıííiíaa pamatíflzu.“ Uděíejme Vojíżoům radost, potěšme jich stísněně,
často boíem a ëıouíiou po domově, po rodině puižající srdce, mějme
íásku soocítoouí -- Nezapomíżoame Zajístě na toho, kdo nám V ne-
štěstí vůbec nějaké tísni pomohl. Vzpomeňme příběhu o milo-
srdnéšco Samarííášiu! Nebudme jako koíemjdoucí kněz a levíta, ale
jako míićšsfdný Sainaıfitan 1 Nalejme íěěiveho oalsáoíu do ran Vojíıiů,
do jicřo srdce, davajíce jim, po čem touží a čeho íoííˇíš potřebují 3-«~
dobrou, poVZ'ouž:,ı1jící četbu! A jako Samarítaıi Zaplaíii hostinskěmu
vý1o`í“šy s nemocným, tak ij my přispějme pokud možno i penězi!
Kdyby `oyìj§; dostatečně prostředky, dalo by se mnoìoo udělati. Snad
řekne někdo : já nemám co posiatì. jen se dříve íěpepodívej do
svých koíhí Zvláště ve Větší knihovně bývá dosti knih, které se
neěżou, dosti časopisů a přeżffızných brožur jest odloženo, často
k trvalému odpočinku. Snad tě, příteli, neodsìraší nepatrná. námaha
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Hlas klekání se nesl krajem?-~
pěl tiché ,,Zdš*á\faS“ polírn, hájům ._
A Západ Zardělý se htonžíl
V sen políbení slastné Země _ _ _.
Zvon dozněl . . . Duše rnodlila se
dal --- spjala ruce Svoje vropucně
ke Zkrvavělým západům a
'ret její šeptal prosbu. jednu -ž-~
Sten výklřiku, jímž praskla struna
na houslíoh žití-_, k žhavým dalkám _ _

__ _ ›«

las klekání už dozněl, stíc-hl .W
. tichý zaštkal duší mojí . ..ŽilZE

 øgımflı
_ _ _ _ z_-_._

2.:-`~j*^› `=.*:šz“*›%fı-1;z ` 2,.

ż;z_ . ; _ '-



Í
l

l

F

zì
,E
.I

vš
ii

11_ıı
ŽÍ.
żš
čš

II

gfi
íìłv
l'l,~.

\ l
:'!
š.l

41;

ìxľ
=í`Z1š›
zz*

'I El

gššl
H2'žĚ:Š
íšíl
lzìi

jı„

ing!
lı,l^šızıšř
VĚŽE
ìšłlll,
lvi;
lllfžHJ*

ì Í*
Uši!ı. ‹=gšìšž
:H-I'1ž=€j
filiš
i'Eâťšàž
,jíž

I

1 l
I

1“
l:I Š

J
*ı!l‹Inn!M15llìa*Ž 5
1 .-1::žšìšıl
äšˇìlEMˇI

§24
ìzž
šêłišwııˇĚ1ı5›í›-É(ł`\1
=5 -1ì:“żž“II=`.n.f.*›;-iìjšľnšš

Š. Stalšıìaeh (Praha):

Kde byl pozemský  """ŠännĎiılıiıı -co
Toť stará 8. opět nová, olázlša, lšterou. po tolíkerěm

tolik učenců neoìovedlo uıěltě Zoclpovědětl. A
Spisovatel Starého Zákona. zanechal nám Zprávu o ráji V Geo.

2, 8. 'l`a.m Čteme Z „Byl j>e.l‹: n al p o ě žı tl; u Hospodin Bůh ětípll
go Zlšzo šný r áj 8, do toho postavil ělověl-še, jehož bjzˇI utvoljl“.
Stípìl *€.edy Bůh ráj pro člověka, ktereho učinil účestoým bla,ženofs“lš;.

o Ceský text má ,,n8, počžž”[l{u'“ 8. ,,roZkošný ráj“. Místo toho má
Septuagintaj „na východě“ 8, ,,f€`áj V Edenu“. Text hebrejský pel;
má: ,,š*`típìl Hospodin zahradu V Eden“. jediná Vulgetelmá. Éeszt
ocllìšılýl 8. síce: ,,pla,ntaVe1“et Ý euteın Deus paradìsum Volupìařžlsfi
'l`o jest doslovný překlafl heb1“ejsl<ěho e Cl e nl, což. značí. rozlžoš
(voluptas).   “ j
` Máme tu tedy výmzy pe1“a.€líso_s 8. Eden. *

Co se slovo. ,,p8.radìsus" týče, je původu pei“sl<ěho; lfľzšìlklo
ze slova ,,p8„ì*;id8,~eZa.“, jež značí Zahraclu obehnanou o. uzovřeněolu
zdí, Rovněž arménslšé „parđez“ má význam: Ze,l11`ada,.j Vıılgele
užívá, výrazů seltus, pomarìa, arbustııın. Rovněž hebrejslšý lesni
má významo Zahrada (l1ofz“tus) *[Ca.nt. 4.13.1 je tudíž všeobeeojłˇ
Význam jj slova, paređisus V--- Zahrada. 'Tedy ráj náš byl podle Éollo
rozkošnou zahradou. Ze numo tutoě rozkošnou zahradu šzajslšou
hledati V místě Vyvýšeném, ulžezuje Haneberg, oävozuje slovo
parađlsus Ze senskrtského pa.. 1“ ší, Vysoký 8. cl ês e :::.- lšrejloo.
Užívá pak Písmo sv. slovo po,1`8„ćlisu.s, aby jím označìlo ono
lšfìle Bůh prvoílıo člověka. ubytovel. s

Kde však Éatoj Zahrada byla? j
Nejlépe oćlpoVí€lá„ nám mejzie, jak jíž řečeno, V âezeflıı

slova : „na Výclıodě“ e ',,V E de o. 11'“. Slovo „Eden“ není senılšıslìě,
ale je přejajto od Assyrüv e to Z vý1“a.Zu „ìdìım“ (Delìtzseh, Scl1IˇeelLe~l“},
ježznačí planinu, rovinu, poušť. Hebrejslšě e cl e n však značí, jel:
již řečeno, ,,Vollupì8;.s“.j Nemají tedy obě slovo. nie spoleěnélıo. Přes
to Však šfulgata. překládá ono hebrejslše V plném jeho Význeooco,
totiž rozkoš, ač. vlastně, jak l,,XX.l ukazuje, ono Eden šıezoaěııje oelfšrol
lšrajinu, 'kde ráj se nçalézal. L  Ĺ  s  

Písmo sv. nazývá. tedy ráj jevclnelà „Eclen“ (ls. 51., 3.), jeáloelš
,,:;a.h1“8.dou Boží“ 8, ,,Za.hšfađoıš. l-lospođìnovofı“ 8, jmeššuje jej zoo..
nınohe místech (ku př. V Gen. 2. e 3. jeđ.enáoÍk:f:âìe).

Tento ráj sám Bůh pě'stoVa.l 8.A pak jej človělšo âo oolšraııjê“
jak krásné. asi to byla Zahrada, l Písmo sv. O lšrejžnàclı krásšlýeslš
e úroclných praví, že byly „sìcut paradìsoss Domí:o.l". Šlla př.
I3, Ioçj  

Byl jen jediný ráj 8, len pro člověka. prozlıříeh učíněný Adeeeeıoá
byl Ztmoen. A kde se prostíral, jest úkolem. naším nyní sulšàeeš,“à:l.
Mnoho bedatelů pokusìlo se aspoň pí“ìblížně šıorčìíìì ono míostoj. elle
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všichni pro svůj názor své důkazy podali, prece djodržes rremášaıe
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sìjss.,_›m±_ø otázku úplně rozřešemł. Genese 2. ro-14. určuje nam Ěollˇžser
pzøłøhu ráje, rkorre Z „Vyohazr pak, z místa rozkoše řeka, aby zavlažo-v

ˇÍvala ráj, naeez se delı veˇětyrr ramena. Šroěııo jednoho Físon ;ě
øbtéká celou Zemi Hevílat ; tam těží Zlato --~ zlato krajiny té jeet

j-Ť- tarrr se nalézá bdelll.rm“š. a kámer1ony3x_ Šrrıérlo ramerre“
ìàmhého jest G-ehon; ten ršbtělšá celou Etlašzoplí. jměrro ramene
àçžętího je Tigris; ten. teče naproti A.ssyrìì. Rarršerro pak čtvrtě
Eufrat.“ Tím rrıárne rrríst_o ráje přesně vymezeno. Při. prame:o_ì těclato

.đnes.z rajskýeh řek zrıáme pouze Tigris a Eutrat. Ostatní dvě Físoa
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Nejstarší a dosti všeobeerrá domaěnka, lrteroo. rıalězárrše o. Flatda_
ııělšterýoh sv. Otce. (sv. Au.gu.stŠ_“o, Epitaflìos, áflo.asta.zlt1s a jlrtš.
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jtÍj3f,ì(}elro11 jsou nám neznáme. Soustředìly se tedy snahy eěeršeůtvˇ
j;bà,datelů na hledám těchto dvou řekl. Nutno jen dokázatì, že skutečně.
ìýçatjneb. ona řelza se jırıerrovala lšíson. a Gelron, a úloha je rozřeěerra.
ljžefvšak. se nám oedoohovaly žádné památl‹;y, jež by o tom určite
iľzprávy podávaly, byly názory o tom rázně a tak se stalo, že 1rıžs“to

bylo hledáno téměř všude.
 My omeztrrre se pouze na některá rrıírıěrıí. ˇ ˇ

Ígjlpkterá vládla celým sttedověkero jest, že ráj n_alěZ.a_l_ se V lrrdll.
Domněrrka tato oplrala se o tvrzerd Físma sv., že totiž šžľtsoża obte'..lš.a.l
*HeVilat,'zero.ì to na alato bohatou, a :mimo to že V zemí lrlevrlattě

se ,,bd.ell.lo.1n et lapìs slrolíšarzo“ (fodelkoro a lrárıoeša

Ífšehon pak, že protelžal Etlìš_ìopií,. joolšládáo byl za Nil. Panot/'ala
.QŽf oěvšem dooir.r1ě:ošra, Asie a Atr`i.l‹:zš`ż. je jediná země-, a že Nil, yytélšaje
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V nove dobe o“ta2;l<ou touto Velrce se zafoyval Vratrslaysky artr-zżr -›
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'ˇ'Ý` '‹" professorˇ Friedrich Delìtzzsola. On lšlade misto ráje do Babje-
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a síce do íošeorí lrol Baloylooa. Doríoně1“ıl€o. svojí aalšiládá rıa
ˇ že lltsorr a Gelìorr nebyly se.mostat.rš.ě řeky, nýbrž že to ltrylj.*.'$l..;:=.;'‹z_ˇ.‹n _ .^.›ø _-flnť fy “=-“«';ľ\
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mezi Errlratero a Tygrìderrr. V dorrrněnoe této opírá
ˇ. ı'›Z. vr* .-_ \_'---"ˇ'v.\'.L"L _z:~,:_-,_a-.:__. ".-ˇ, _‹z.zzz.z _ Íyfsìolrýf, který €lol‹:a:ž'.1.1je, že Eutrat a Ťfigräs V dobáolr

se blrže roěstza OpŠ.so_ spojovaly a potom opět
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jj se rozdělovaly. Z toho o.z~a“=vˇlrá., že ' l`ž_gr`ìs na sever od Balżžjrv

Asìeprotéká lì`.tlfd‹opŠ.íí a palš: `š7“l.ěVá se do r:ooř`e Střerloaemoílaflršr.
j.ÍÉ5jeIj Podle teto donraěrrlrjf tedy ì"elš§.7 rajslšě byly Ga.rżž.ges, 'l`

'LJ

g_2a_'Eotrat. €3‹`d`š›ˇozoVání.1ša pak jgrnéna. lrldre od Eden, tato

., 4 ,W-;v__ byl poulıým Vedlejsrm tolrem Eotratu. Eufrat pak, porreVad1«_7__ ':›'.›“„~ˇ ',~.x;.-*_É",_`

,._,.,`,'z::-č; š. .ˇ 1;. f ‹~_ .›~r~..«._x ~ - V rovině značně Vyšší, ptiváděl Tígrìdo Vody rirznýıni potolšıy‹. \.,.
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u. Slovo Ĺíšachan nebo ,G-uchan. ukazuje zajisté dostatečně, ze

zuačiti l řel‹:u i prrlrtolry, ueÍuleděˇl<: jicli ve}.il‹:osti. Priátolšy palr mezi
lšìulraterrı a Tygrideni nejsou umělé, nýbrž řelraroi uěiuěué a jsou
tak splavné jako hlavni řelry. Mimo to sloužily snad i za i“eěiště
těrnto řelráru. jj  

Fison a Gehon olotélšaly zerni Kuš (my přelšládárue z lıebrejz
slrélıo Ethìopie) a Hevilat. Musil tedy Delitzsch dolšázati, že tyto
země se v Babyloriii nalézají. jméno Káš vidi ve jménu dynastie
llíaššáìr (lăašši), která panovala ve střední Babylonii tři tisíce let.
př. Kr. Pak nalézá je ve staré formě suroirské jména Chaldejsl-ra,
lží ašfl- da {::.-_ ,,`ázerni l{aššiů“). Dále dovozuje. Nutno rozeznávati
dvojí lăuš v bibli a to Kúš 2:: Ethiopie a lšáš Gehonero svlažovaný.

lžlevilat. (hebr. Czhavilá) je pak část pouště syrské, hraničici S
líjrlratem. Zlato, bdelliurn ja šoham (Onyx) nalézají se tu rovněž.
ljìšoham je ìoabylonslžé sárotu, staženo ze sa'amtu (lem. od sárnu)

~draholžam_j Šoham je v seznamech drahokamů, káruenj z l=.«li-
luvchehy t. j. z Horní Ba`oylorıie. ˇ o j ˇ ,

j lľodle těchto důkazů byla zerně Hevilat na záp. břehu Euiratu
a země Kúš na výclrodnírn jeho břehu. . l  j

Tim jsme se dostali do krásné krajiny kolem Babylona zvané
láa.r~Duniá.š (_-“:= zahrada boha Duniáše“) kterou již v dávné doloěl
talš nazvali Babyloňarıé a Assyrové. Tuto zahradu svlažuje Euirat
srůznými svými. rarueny. Ramena pak rajské řeky, Fisorı a Gehon
jsou Pallalšıopas a Šat-en Nil, průtolšy to, které oddělily se od řeky
a saruostatně palr tekly. ?allal‹:opas odděloval se od Eutratu pod
Babylonem a pak rovnoměrně teka s Eufrateru, vléval se do zálivu
lìerslšěho. Ten jest Fison. Poněvadž pak ueualezl žádného průtoliu,
jenž by měl jméno aspofri podobné jménu Flson, sáhl l‹:. všeobecnérnu
výrazu ˇsuruirskérnu p i v- s a - a 11 - na , jenž je v assyrštině p i S á n u

má význam „průtok“ nebo vůbec „vodní nádržka Í všalš;
urěitélro důkazu, že .Babyloáané Pallalropas kdy Pisán nazývall.

Druhý průtok Šat~en-l`*jil, odděluje se od Euiratu Zlevého břehu
Balıvloně, obtélrá město Erech a na hranicích střední a jižní Baby“-

lonie se opět s hlavniur tolrern Eulratu spojuje. Tento průtolr ztotož-
šárrje Delitzsch s Gehorıern rajslšýro, podávaje důkaz, že protéká.,

určenou lrrajinou Káš, jak určuje zpráva bibliclšá. “Sat~enz-Nil,
nazývá se v babylonštiuě A racht u, jež odvozeno jest od téhož
lrrnene jako a r c li u (urclıu) 22:: cesta, dráha. ll/ˇ suroirštirıě uazýv
se však Ka -channa. V surnirštině ka může se vysloviti L‹-ˇ

<ČD\
t<1<533“

z Gehon vzniknouti mohlo. Dolšázav takto Delitzsch, že Fison
za Gehorı. skutečně V krajině babylonské jsou, rovněž talš; jako země
lšůš a Hevilat a odvodiv ještě, že slovo Eden. vzniklo ze surnirslšéjho
ědin s význaroeru „srıíženi“ půdy, rıalezltal: dlouho již hledané
rnisˇto ráje. Bohužel, že všalr důlrazy jeho jsou až ptlliš subjektivní,
založené více na rnírrěnl osolonim než na všeobecně uznauých dů-
lšťazech objelrtivnich ,
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jest Éedífoým pouze nám známým pramenem, Z něhož V této věci..„,..,, ø, zż‹._

el.i_lnžfodnelšo, ale ozııačuje se jím Vvšší planlxla men

...ala 2.
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My musíme buđovali Svoje důkazy na lıìstošfíolšem faktu. A
zięnlto fakt podává nam jeđıně dosud bible. Stavětı na etymolo-

ellzlpegfgiçhje Velmi nebezpežno, neboť does lze S obšfatností naléztì ve všeelš
_ž`_”àečecl”ı gšvětovýola Slova sobě podobná. _ ž

p Fr. Delıtzsolı pak Svým elükazem o šìšsonua Gelıonu, Stotožňuje je
aellelłflìotìž S průtokv Eufratslšýmì, Staví se pì'“í1“.o.o proti zprávě biblické.

.zajisté vždy Souhlas bìblì než lšyootbeeí. Delitzschově, jednak proto

_;gg;patì můžeme. Důkaz pak, že ráj nebyl V Babylonlí můžeme pro“
lllfl`eÍ,zvéSti ie Z te olšolnostì, že bible neudává nám přesně místo kde Eden

}gl_,ę`naléZal. Kdyby je byli Židé a Svalopìeeo znal, jistě by je byl
aneb pozdější Spisovatelé Písma SV. by je tam. byli vložili

Nescházelo tudíž, než napsatl, že Sin'á1` a Eden jefjedna,
lkrajina. Toho Však Svafiìopiseo lıeuo-in.il. VýˇSleđelf; toho tedy: l{1“a_Éš_o_a

Akkađskélżıo a Su'šnřl:žfSkéb.o Slova id i n V assyrekém přelšladě

<"D<L1 Q,Š-ìí MQŠ-Ž? §34
r u (11. ,€:e"z:`o} nílždy Se neuzívá významu po "vˇou řek Velmi,

ná, ne-»li :oe-

_ Mimo to, ač. Dpelžìžeeliı. nelžolìlfláte praví, že dle bible Stavy ráje

lžÍŠ;.to3S určiìoefıí tvrclítì, neboť není V bìblí ani Slova, Z něhož bychom

Fr. Delitzsoh tvrdí že právní. kapitoly Genese byly složeny
;f{ž<fZ;ajetšÍ. Podle toho by byli Žlde považovali místo ZajŤ,e“t1Í za pozeıroeký

Hypothese Delítzschova te-đy selhala. Bible aspoň místo ráje do
Tabylonie neklade.

pi Jak-_0 Dęlifzggh É S_ Ěšgçzhgyzfi 3 SL ìì/Iüfinug ìçląđli fàj b1Ízk0 Baby-

do krajiııy Karcluniáš (Gau-Dunláš), jež se též (šauduna
Ze Slova Gauduna pak odvozuje Gau -!- Eden; Opıraje se

I==-Pzľšżf-ı*z€ì.è.*_ż"_“:' _ _2“ ' š'F“1ë`ì_~łz':*”›=:`:`5“.`.ľ'1.ž~_."` "12'ëzf-zı>~:›..L.-_ v,Ž`,~.~-\z‹Izz,_ ;;';:
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potarnìae interìorls, ıegìonis Udyana lndoruno etc., halluclrrantur“
Vehernenter.“ On tedy rıepřipouští Vůbec, že by ráj V těchto krajšelr
ee byl mohl nalézatì. jiná domněuka, kterou Vyslovujl a ZastáVaj=í
Glaser a Horuınel jest, že ráj nutno bledatä V Arabìl. Glaser za Flson
pokládá Wädì Daufasìr a za Gehon `Wádì el-Rurorrza. Honorršel
místo 'lìgrìdu Wádì Sìrlıärn.

H. Reland a (Íìalrnet kladou ráj do Armenie. 'l`vrdí,, že Fleon
je Fasis a Gehon Aıraxes. l\‹lŠrno to tvrdí, biblícká Země Herftlat.
je Kolchidea.

A tak ınolrlıl bychom Vypočítávatl tfˇšeolıny dálžazy Všech ı1č=eneá
a badatelů., kteří se touto otázkou zabývali. Přel:š.lednerne›-li jednot-
livé dornněnky, seznárne na korżec, že všude po oelérn světě lıledáržzo
bylo místo ráje. Každý ovšem zastánce sve dornněnky měl svoje
důkazy. Omezírfle se jen tudíž na vypočtení rnist na které ráj byl
kladen, neboť vypisování Všech důkazů aavedlo by nás daleko.

Jedni vidí krásný ráj pohroužený do hlubin rrroře l{.asplekelro,
druzí kladou jej k ústí Nilu, na Ceylon neb do Cíny. jjìní hledají
ráj V Africe, Americe, též í na ostrovech Kan_árel{3,?oh a opet jlršt
vidi jej na severním polu, kdežto jiný náhled klade jej do Ghrżlre
Země. Někteří dokonce žíka.lì, že místo ráje není na této zemí, ale
že je nutno klástì jej nekam do ovzduší, na :neslo a p. l`žlej“eˇlee
náhledů. jest, že ráj nutno lrledatì. V Asii.. Pri. torn rnajl býti. rols^tern
ráje: Arrnenle, Mesopotarflíe, Assyrìe, ˇPersre, Babylonle, á_rablžš,
5`yríe neb Palestýrra. _

Nescllází Však též donrrlěnek, ráj ytlbeo neeKistoya.l a že
rstorìeráje, jak nám jí Písmo ev. podává, je pouhýrn mytberrl.

Tak racìor.ıa.lísté jako H. Ewald, Š. F. Gbry, Fr. Lenormaat ta.
jiní tvrdí, že první kapitoly G-enese jsou poulr5;'un.ì noythy Hebrelìr a
jako takové že nezasluhujì více Vrry než n'ryˇ“tl“r3f ostatníc.l1 rrárrìldá.
Uni považují ”ŽÍ`u.r“keste.,rž. za kolebku lldetva uezužtrjíce Z tolro,
posledním. společným úaerrčím ná.rod“á lndoger1ná.nskyc.l1. Z ltolao
taktu Však nernážeroe naprosto usuzovatì, že byl také prynšrn jejlela
áaerrrím, nebot naolżš.ll.pžìj“ít odkudkolí a tarn Se usadìtl. p

Ze by A pak pryrrl ka.pítoly Genese byly poulrýrżo. ırrytltero,
rnusíme rozlaodně odmltnoutl, nebot s`ea.topìsee peal knìlšu hle t o-
r i ck o u, měl díž jistě d.ol<ure_ent hìstorìolšy, který
roytlru neptrpouørz. ˇ t j

j A tak po cele áya.Ze ot_áZl‹:a naše, kde byl poaenrský ráj,
stává opět zastřena rotıšlrou nepr“o1rìlše.utelr1e. mš.nrš.lostì a Zů.starre
jí Zastřena tak dlouho, dokud se neršajde aspoň :oevjaká Z.práva‹,
by do této Záhady aspoň trochu světla twrbla. r
r Faktum Však žflůstává, že pro nás lid-l ráj byl uzavřen pro
pýchy a užavřenýrn Zůstane, takže nikdy jíž do neho neykročxe.
álebot Hospodin dal jej střežltì oberubíny, aby člověk ve své pýže
ještě více jej neurazil. Člověk nikdy více rreylflIr`očt_ na ta
odkud jej Bůh navždy Vylmal. . l A _
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j jak mraky rnlh se pouští tn'iav'ou honí,
tak plouháro já se žítím --- chmurný fantoni -~~
V dál bezrněrhých Síêr, ršehostinnˇých krajů . . .

 líol dálky nocí černých, houíy stínů
'“ .mne ženou v hříchu strže, rokle srázrlě

a tmy se kolem plazi, poušti mi šlehá
, líc deštěm písku drsným ~-«-~ krev mi tryska _.
“ Takrsám jdu žitírn S žhavou láskou k lidstvu,

jíž podmanit chci Tobě duše, Kriste,
V je věnem Tobě podat' S myrtou žití . . .

Co měst a hradů Vystavěl jsem ze snů, _
 tuch skvělých ---- hradbou, zlatým cimbuřírn je

své lásky obetkal --~«- jak věrıcem Zkrášlil _ . .
„_ Než Světa hřích a chechtot :metá V bezdho
“ˇ mi tužby mě a ideály -~ Tebe . . .

chci --~ bít se pro Tě, Kríste -W- sil mrıel
N-ı eiVí“ Na i“-"Ň̂ ‹-ı-
to
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V/1 Ví Právě ve chmurně době letosıršo podzimu, kdy veškerá príroda
se k dlouhěrnu zimnímu spánku, aby přes zimu nabyla opět
sil k jarnírnu životu, odešel rıárrı opět jeden z našich milých
budoucího dorostu kněžskěho. Odešel do lepších koněm.,

není ani bolu ani žalu, riybrž věčná radost a Věčně S Bohem spojení.
Oduiiitela ratolest , ,Růže Sušilovy“ Z Odumíela předčasně, ne-__.“;;>;_çz.f_,'25"'LÍ---_ " =

vydatı plodu, jez tak nadejne slıbovala Vydatr. --~ Zemrel
""*~‹
' . , if. “ z. ›.
;„ ›_-_,-z.“/.-_J/„_z;_;;v:' _« - -* ‹ _ Novotný, bohoslovec l l. roě. brněnského alurnnátu.

Primus Novotný narodil se dne 9. června r. 1804. V Senohradech
Nameste a studoval na I. ceskem gymnasru V Brne. Po skoncenych

odešel do bohosloví, avšak cíle svého povolání se nedočkal.
smrt jej vyrvala úkolu tak vznešeněmu. ,

.
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Brzo po vstupu jeho do alumnátu byly na něm patrny známkylkterá se ponenáhlu stupňovala. Snad toho ani sám na sobě
ˇ xvkìx _;-';-`”“,'›.à_“_č ‹`.-ť1L“v;."".:.~ -.z›‹ı-.:.,~,`_,›..›7fl,fl:;,;n::‹‹iż;žzš±~: _-„v“ ' 7 .

' ›'~.'à'~Ĺ€=_"'‹ˇ=_'='żí'‹.:Ť„".`›^z'vˇ<“ 7-.'ž \ «ì `_ ;_,v;.;›,;;„^_›_‹ vz... _ ,_ _ nebot nikdy ani nejmenší zrnínky rıepronesl, aby si na
nemoc stěžoval. v  

Avšak známky jeho nemocí neušly nám, kteří jsme se s ním stále
Přece však nikdo z nás netušil, že by tak brzo Z našeho středu

mohl odejítí. Vědouce o jeho chorobě, pozorovali jsme, že mysl jeho
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časern byla Zaražena a to hlavně na jaře, kdy nemoc jeho byla už
patrnějši. Než ani tehdy nezminil se slůvkern o své chorobě,

Povahy byl více uzavřené -›-~ snad to byl následek jeho choroj;
--~-- což se též stupňovalo si rostoucí chorobou. Po celé jaro byl ješré
mezi nárni, netuše ani, že se `s nárni lorzo rozlouči. Nernoo se
Zlepšovala a proto byl nucen odejíri počátkem ,července do nernoo
nice Milosrdných Bratři V Brně, kdež Zůstal až do 9. prosince Igrg,
kdy dokonal tuto pozemskou pour. Krutá nemoc -~-- żuberlšulosa -~~
učinila konec jeho mladérnu, nadějnému životu. ,

Výkrojo mrtvoly jeho konal se II. prosince 1915 V lšosfflele u
Mil. Bratři, jehož se súčastnil shor proiesorský a. bohoslovci. Mrtvola
byla pak dne IZ. prosince převezena do rodného hraje --~ lvlolielna
-»v~› kdež dne druhého byla pohřbena,  `

Odešel jsi, druhu drahý, li Spasiteli svému, po němž toužila
Zbožná. duše Tvá., Odešel jsi lš tomu, jehož chtěl jsi svolávativdo
rukou svých, jehož chtěl jsi poživati a přijirnati pod chudičkýrni
Způsobami do srdce svého. Avšak jiné poživáni připravil Ti dobrjz
Mistr náš. ,,ješ`tě dnes "budeš se rnnou V ráji,“ zazněla božslìa slova
jeho na duše Tvar poslušna rozkazu Mistra svého, odešla tam do
věčných sídel Božích, aby viděla Boha Svého ne „per speculum in
aenigmare“, nýbrž tváři V tvář. l

Mezi námi .žije však duch "írfůj dale a Vzporninlša na Tebe neŘf§i#~
irıizi ze srdci našich. `

Budiž 'l`i Véčná paměť mezi nami Í
` _:_ “ _““ ' flıfls“ _ ...JıııT_;-:-:1

=--““~“-ˇıı==;“~--““; “ “ ~ “-- “ “ “
_ __ :_2ııı-ııçf_;ııı\ı›ıı..f._±ıA_.“.;ı=.,_“_.._““_

jan Maria l-Iorkov (Č. B.):

air ellešne. ,.
Noe jasná, svaiá prší deštěm hvězdným
V mou duši --- V Zimiií její brazdy Sněžné
a roniˇ slzy lásky boží něžné
na zmrzlé Skráně mrazem hříchu běstným.
Šum bouře mládí tichne V noci svaté' . . .
Chrnur mraků půlnoc svatá tlumí
a V planu nebes hoří duše ehlumy
tím ohněm Svatým ›-- srdce láskou jaté . r. .
V kraj mrazem Zkřehlý --- V' kraje moji duše
hlas zvonů slohu písně ,jesli pěje vv-
a duše cítí, jak -van ,jara věje L
Z niv Betlema . .. A V blahé, šťastné tuše l

, v r I“ I 'I M I'jde, Specha, len za tim oozslšym hlasem, “
jenž volá: ,,CeSta, Pravda, Zivot --- ja jsem! e
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od andělů se naučil, rnnohérnu an-d_élv reohl učiti. Bud vědu
iBohus nebe na Zero. snesl, nebo již na Zemi věděl, nač nyní v nebi

Pavlovi nebylo rnožrio říci, pronesl Toınáš. Surnrna Tomáíšova

O ctnosti. Vtělené slovo tak vysvětluje, jako hlas slova. .
dobře jsi o mníě psali“
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se nedostal. U`oi_ra se za vědou a vede k víře, nauku o Bohu

Tornašova není než světlo věčné slavy; o Bohu mluvi tak,
bytost jeho byl pochopil, o nejsvětější Trojici, jakoby byl

duchem; naplní hrůzou, píše-li o hìtichu, naplní touhou,
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`fližšłäèflŽ2<j;?-LŠŤŠ-;'š1É`Íf":Ď
`1:Éł:zì=`,ì'2'›Č±ıJ-'_35'-x“ ,:_:`›“«f-Ť§.ž..',j=Ĺż'řÉ.-ˇz vLˇ-ÍÍÉÍ-Íˇľfířz jazykové, Bůh sám chválu vzdává.“  

Těmito krásný-rni a vzletnýˇrni slovy vylíčil jesuita P. Petr Ĺabbe-
-ż3`_Í~'_f ` “ `_ ,_

v
“'_.--._.;q,

.AL › _,.›.-'_l\' 4-‹ `~'L--

\ _ :__flí.„Š‹'~.-:zen z __ -` '~l'.-›;n'`\°7‰“ì›€;fl;-:~1ˇ=-żg 3.*

~.<nv„ -„ x- ~nez, „._.‹__-_-_-_łv.=.“ -“I;-_-ˇfl"-'fn :I

+1
7'

_--1-_=‹; _ a ‹~.>=z-x-„_-_

Žťzrfl ř
:šˇnvˇ7

W
/~

:š,.~?;;-;/„_-„*‹.-_

-vn -.f
z.“_ˇÍ.'{r.=.Íę Č Bo:/n , ,,kníZete bohoslovcu , „ve ikého světla světa“,

a věkožízné zásluhy , učitele andělského“, „anděla bohosloví“
nepì"irovrratelného“, učitele učitelů“, ,stolice 1noudrosti“,92 J

vv v/4: v c›:‹ 1
- Ěl'1“;;..-z:;~Ĺˇ_` :Č 'Í Í-ÍŠˇ'

‹`;_v,-` _ .niž
ale '- _ _ .zž"č`,= ,~ švk `

af. -'ęj-vv,”‹z_-,žxvzfl -š` _ -8: '-:‹-_«^_`.fl` '.z\`n
._
_“-,z
zgj; 3.

W zš : -5 =zfl“-_
f'›5,7.';'zÍ€Í, `_“-Lzgj .._A,_

li. Í/ _~‹-`~',\3 _ '-
L `xz;;:-již.,,:_,_ ._n_ _,“--_-.-ž=`_;.~v,‹~;__„. _-.,_.,,Š_.,.ą 71 ,-_

. =.::;;<L?ì__1
›€Ě -ar-“ł'f`.5ř?

'-'›f” ^#Zz'ú=ˇ,'ť_€._,~_-fs; 21,5' _<, ž-ž_-_-- ø _
`-`=‹-~“-:-„.‹_, _ :__-«.*,×> ›--- -ť.v,,._.': n_..

~ı'n±„. "
_ .~ ˇv -__-_\-xx-_„-.~,‹,x-„__ Q ,__ ,v:.:.z›_

zzvrz "

z.~ zı In
vz. .n'›-

_-v›,ø=$
ˇ ı2"v'Ăˇˇó*A

- ,_v_=x-::,

I
.É g›f›š:€f,;,ł~;=_\__É? :Ě-,7 ~›› .~ -›„*_.7›,-,`f:;;-_;

'x`.‹;4`,LT,_:`.›,;._ł _ „na

4_v‹'_`,, ._
2-v'_ _, .v,~:';“ç-›=-`.\_.4ž

= ,;»›._,;›_ -__-„
.+4 *v-z

‹~;` vi,-lis 8*“»-2 »..~\,,›-Š*›`- ›
ì~'='ä.-="=_7f=_-;I

›tš1ˇ°'šˇ;:`=^=f*ł`.=›

z> az 7“. -"=`.~š,` --'żzš ›-
;_=~«';1' _\
_,_ .‹- -;._-,z

x,.z

katolického bohosloVí“, „světla vědoniostí“, „Zkušebného_ ‹.,„L

iz :JÍĹ
jj-,_.,__ç_, _

-^z-521317 V 0 , ,V ' _ z V JV - flz l v `í;lìë;%l-ątıjldaru a Zahuby kacirstVa“, „klice vedoroosti 8. viry“, „orla skoly“,
jo;-š-W me ;.«.ˇ.=\_-~ 2 -~ -

in e n y: _
` f -či Ě e J“x.-.‹',›

-›,_.,fl.-_v€~*z.-:,“-_,`.*ı;_'; ,

-`~ T--_“.

`ľÍ "”'-š'~Ž-Ř-_:Ra :.-,.-› -_-
.Čt--`Í"\_Ĺ'“.','_Í

~v;%':”!ÉTf'Ť_ 'I-.i .z
` -ˇ“L‹=-Š'**›=.„'.-^›7-"ˇ_':Ž-' Ťin-»ˇ ‹ x-v -:‹v-,_

"-"*`* 1‹nz›.ł-„-E-.*'‹›-'š - 7
'vf
J

- v"' ,v'v",ż._›'.‹~‹ :;\;`,‹_;v--› '_ \
Ý* ıfl“

v=.,_x-.z,z'-.__ ,- vz,-A1,, _ ,
:;':`t: hr

. _ _~
_ L _=.`.^;'\
-.L~;.2:›:"-*.,

-_-.‹ˇ;;„.-7,.-_›,› -_ _

I
_-.vv ..

.v xy,

“ “*:-_š`,Íı'

~ _ ,_

-‹--š‹š.`*fl

". -_ `.‹zı‹-zznx-75'.,7

_“ ióıtív øei/ “:Íní

.:ž:z_›._z
-ťfvfønfl-xf -vv-z..zz-vxę* ds _,„z__..._v. 335315,..-‹;“ __z. -\`_et-ż=;‹z_›§<,

4“ _ .zi-~` ,v=_-fćfř' 'rtařˇfů
z. ;ú„`,ıřn‹v` në,\`7nv'› _- -‹±» -^' f:-;<=;-“»_-‹_~- ,--_„-'_'›^_ˇ'‹šf-ř

vgągiøç nj

,z_..l .ě`‹:\“É{ú.f~Šť,:,~.z--'I.-7'.z“‹fn=:§'.'

_ _ `:, v.-_z7_;.*=..;..‹›;=,- .Ĺw Lçüì5,il;^

víry“, „ochránce pravé -“vírV“, „Zhoubce bludů“, ,,hrí”1Z`§,-f

-z ‹ „

.--‹›„_ flvż

~ ˇ,_“-zz- .› z -‹_

i Ý „St-iminen der Zeit“ lâla, I.„Der r‹_:ø,‹ihøiiiz;=< role._ _,f,--:.,_:

Dr. Sˇ-nolíl-2; : 0 -nıodernisnau“.nŽ,$_~»›.‹,`,”~.~_~*~,-~›-.z. n _ 1 9 9 ~

-_;-3 _ Dr. Paonta: „Be Deo Uno. Prolegaı-orla' _
"zˇ2›'›, ˇ F i Šøvča. s fr AqnšafL“ ‹- 1 il že“ tor -4   ,_ inner uazrta se rr - ev.

'C.3`\ \.»,.,)

`__)\

:=.‹jfz;.:;;` -_



„společnělfoo učitele Všecli uiii`vei“si“ç“, „perly kiìiěžsiva“ a Velii=;ššıcną
,zaožıiiisl<ěl1.€› sv. Tomáše. sLˇ J -

T I bh O Úläešialeaam slov, jimiž vhodně abych označil pomnilš toiiożç,
ivfeledıociia sżředověko, ˇšfeleclocl”ża,l V němž vidíme majálš, Vysilajici
své nehasooucí světlo wˇěëy, praˇvićlla a cesty; Zákona mravů. đø
pusìýcli temnot boracefgiciho moře moćlemi, novověkě prazđnoty 3,,
oabožeiıskělıo ľozvfatii, ano vpi`aV€lě nenzalězám Vfooclnějšich, než
isoo tato epiilfieia Ze sv. oiiicia, epitheta, na jejichž stavbě praco-
vala staletí . . .

Světlop majalžo bývá. někdy Zasiirano mlhaıni, jež necliii ciáti
mu pronikıìouií do temnot Vůkolnícll. . .

?ođobi1ě i Zde; davno tomu, copsal onu l<;1`asn_o`o. bolo „M i r a~
Ťbilis D eu s“ sv. Otec Pius V. (12567), jíž sv. Tomáš za učiiele
cirlše`š7nilio prohlášen, prclıly časy, kdy papež Alexander Vll. psal
{i“. 1660) prolesorům a učitelům university lovai`isl‹:ě: „Nepoclıybuz
ieme, že snažice se propspiifati ve vědě a Zbožoosti, Vždy se přiêižiie
spfavěho a čistého učení sv. Otcü a sv. stolice apošˇtolslšě a že Vždy
laıideie l^ıaj_ìiti nevývratně a bezpečné pravdy učení nejslaviiějšicli
učitelů cirkevnich sv. Aogıisiiiıa a 'Íomaše Aquinskělio, jimž celý
svět chvalo. Vzđava a s jeiich učenim soolalasi, 'takže clafmo bychoiii
Znovu je chvalili, ciiiějice Vam učení jejich mlporučiiil“ l

již papež Ťžnožšcenc Fill. euceiı byl napominaiìi tyiěž proiesory,
kteří ođVriii1§i.ce scholasiii,clšou vědu 'l`o1našo`ž.oı, hajili janseiiiovy
lolocly.

Poslećìni papež --~ domioikaıı Beiıeciiišì IÍ"l,lÍl. --- praví omezí
iiiiýiiı ve svem lisizě „Demissas proces“ (X724): „Boll Všemohouci
udělil ve své Inoudrosii učiteli andělskěnio. iakovou silu a mravn‹;›st,
že jimi. ıietoliko Vyfvrátil bluofifl jež V dobách dřívěišich se č šiřily,
nýbrž i potřel všechny, jež se po smrti jeho objevily a které se ještě
soloievi. Pročež, synové drazi, neclbeite oněch pomlıiv, raději směle
iiásledogie příkladu, svélio Velilšanaš Učení jeho je nađ slunce jasnější
ca p1`os'z:o Všech chyb, jedině ono jest bezpečnou. cestou li p1“avd;ě,
ji se obifajice, nelšlesnete a všech bluđů se uchranite. 4  

Týž SV. Otec piše V bule ,,P1`eiiosus“ (23. února 1727): ,,Právě
V tě. době, l‹:d`y Z veřejných škol zmizely spisy svěicovy nadobro a
šířily se Zhoubżoěibluôgy, jež sice 11e`byly V úplně shodě s pi“otesta:o;i:stvim,
ale došly k němu běheın doby přece ku hrozně šlšoolě Věci K`:istoVy.
Bylo slušno a spravedlivo, aby andělské učení učitele tak Zìoame-
niiého bylo více než Všední slávou oslaveno, neboť jako slunce celý
żsvěi osvěcııjic mnoho výborných plodů. cirlšvi sv. přineslo ia den ođe
clee stále ilove paprsky budí a sloužic Věšrně apošiolslžcěmu stolci,
vťlavně blucly Zaimbilo a nové potira.“   

Ý jeho příkladu chápe se dále papež Klement Xll., an Iiapominá
V bole sve „Verbo Dei“ k rozhodně úctě li učení sv. Tomáše (1733,).

Ve století }§lX.e hrozně vyslala bojů církev, ať už nepřáteli
' `ími se jzmenuji Napoleon, pantheismus, Bismark, materialismus atd.

Í ony hustě iiilhy, iež snažily se posledním svým Zlmštěnim Zasiřiii„ae“ďflvíì

5:1; i



0 rrıajáku tliornistvickě scíiolastiky. Než byl tu strážce majáku,
postaral se o rozprášeuí těchto rnlh. je to kardinál Joachim

aeci --~ anebo lépe papež Lev XIII. On to byl, jenž zrekonstruoval
jočistil z prachu starobyiou Sumrnu Tornášovu, on to byl, jenž

'ně prohlásil, že sv. Toro.á.š nejen není starým haraburdím, jak
ti, kteří nepřejí si kněží nadšenýclr, vzdělaných a ctnostných,

bržnerozbornou baštou víry pro ty, kdož chti se postaviti proti
ekům protivníkti. On to bvl jenž vydal onu nezapomenutelnou

,,.áeterni Patris dne 4. srpna r. 1879. V listě tomto udal
ec Lev XIIÍ. příčiny, proč právě učení sv. Tomáše volil k opravě

, příčiny,, jež tvoří výslednici svou ve větě: „Papež Lev“ Xlll.
přítelem vědy, hledá jen pravdu.“ --- „Láska k lidu řídila ruku,

psala encykliku ,,Aeterni Patris“, praví de Grot (Leo XIII.
der Tli. Un.). Proč ona oprava a obnova filosofie? jako strážce

ruje sv. Otec Z Vatikánu běh lidstva, vidí, že hlavní zdroj, jenž
soukromý i společenský život, pod nimž lidstvo klesá a jehož

rve se obává, spočívá v tom, že chybné názory íilosoíův o věcech
i božských vnikly mezi lid. Než, jak byla snaha sv. Otce

? 5 čím větším nadšením. přijata byla lfltatolickým světem,
větším překvapením u stran proticírkevnícli. Nepřátelě církve,
jíce spisů sv. Tomáše, pravili S posrněcbena, že papež Lev Xlll.

dil dokonávajicí církvi lšatolickě posledni ránu, zvoliv si místo
O ku pošetilosti XIII. století. Než sv. Otec důstojně odpovídá

ona slova: ,,Vidíme, že přemnozí považují za neobyčejnou chválu
slávu opovrbovati vědornostrni dob dávných; není však cesty

ějši a správriější, než zkoumati pravdy nové a zároveii. se
ylovati odirioudrosti věků dřívějších.    .

A právě před 3,5 lety pronesl tato památná slova před koncilem
uců dne 7. března: s
.Poněvadž obnovujerrıe sclžolastickě učení sv. Tornáše, praví
zí, že clicerne lidstvo zbaviti vzdělanosti a uvrhnout.i je do ne-

osti dřívějších časti, jakoby nám osvěta O nebyla pohodlnou.
Snad tomu tak? Nikoli. Dali jsme jen světu zářivý vzor za důkaz,
zroůže ctnost a moudrost. Vzorem oním jest muž, jenž po celá

byl uctívárı, jemuž cbválu vzdávala církev a papež-ové uctí-
jeho památku, térněí“ za anděla ho považujíce. Zda neprospěje

ìznamenitý příklad vědě a píseronictvi, podobně jako znarnenitým
cůrn nikdy neuškodí, zvolí-li si za vzor některého Z prosla-

lˇı umělců. dávných věků v onom oboru, V němž nejvíce vynikl?
i.,Ano, pravda jest, že nepřátelé cbtějice zdolati církev, vrhli se

ˇ I li“. .v› ce' ',,n . '_ ' A.,

O

Tomáše lwez. sv Otec postaral se zalozenım „Řunske aka-
sv Tomáše Aqurnskeho r 1880, aby scholastılxa thornıstıcka

opet v diivější sve slaize.
Kardinálí Zigliara přičinil se, aby mohl V krátké době podati
tcizI. svazek nového vydání sv. Tomáše s lroroentářern.kardinála
táoa Silvestrilio. l
Při této příležitosti pravil: í
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,jseni veimi spokojen, ıiepřeji si, než aby podnik nás ìoyi
proveden, aby V ktatišě době nebylo semináře a kosiegia; kde
profesoři a žaoi ze spisů sv. Toinaše nečeľpaìi.“

Než tyto snahy sv. Gtee, jakkoìi ve svých Zákìadeeìa oh„i`oifšooe4,
oedovedìy utìomiti hrozný Žár noveho, na výsost Zhooìooěho šoiodta
jenž ve skrytosti pfaeoval o svém vývoji, Zviáště po změně na stoiiei
apoštoisišě; ve všech koncích katoiiekě Evropy oašednoti ptovaiiřio
se vše na světio, a to právě tehdy, kdy iioodei“i1istě --- tak se i
stoupeaci noveho biudo. tohoto, byìi přesvědčeni, že Ésoo. oeioežsfl
pečnější. jako biesk se objevii dne 4. července 1“. too? dektet
Svatosti Fio. XL ,,Lamentabi1i“, v oiehž indexováıoo iayìo 65 tiiesi.
Z iieýoovějšieiı spisů.“ katoiiekýoh išněži Loisyho, 'i`37i`e`ìia a “_§io.ˇj§fflt1'Íei.
Čteme-li tyto these, domnivati se budeme, že to jsou Éoiodv taoiooflavfl
iistů, církvi davno již Zaviženě. -- A proč to všeehno?

~ To vìše způsobilo svomě hesio modetiiismo: Pryč ae šitoi s iiitšfl
soíii sv. Tomáše (což vìastiiě již davno pronesl Ltitš:iei` a Ívieiaooistoiiiì,
ani dí: ,,'ˇi`Oiìe Thoimam et dissipabo eooiesiam.“ 8oisoiastii‹;a
Z ústavů bohosioveokýoh -musi Íoýti vyhoštěriaì Z miiosti dotfoiiiie
se, aby se V dějinách 'filosofie o ni uěiıoiia zmínka, jaišo Q soostavě
kdysi v církvi vladnouei. Cim však sđooiastiko snahšcaditi? Cim j,šiaýo.š
než Íiiosoíií moderni, ago.ostieismem,s ioiniaiieľžěfoi a evoìoěsoi soostıafl
vou Íilosofioišoo.

„?i“yě se soiaoiastiiłıooě a ke ÍiŠ.ant.ovi, Spenoeiżovi, ˇiiegeqitiiti,
Piřijimame ì‹:i“i,tik`o. pouiaětio ı“oZ`omo.,t iaìšı ji ššatot a Sponzor proifedti
Přijímáme api~ioi^istio1‹:ě svědectví praktického i`oZu:o:i`a, Zaiftšiuieiiie
umělou hráz; již seholastieka psyehoìogie jšçzostaviia mezi myšieifšis a
ehtěoi. Cheeme boj proti cirkvis a jeji kazni, omiěovati podaiitjv
díla vpravdě ìšatoiioká, Ziehěovativ filosofii a theoiogii otthodo:eo<š,;
nechceme mše sv., pryč S bibìi. Ctvttě. evangeiium sv. Šana Šest
pouhým románem, ostatni evangelia pouhými :oábožetiskými
hami, autoři jejich oestiámi, hi.stoi“ieký Kristus byl pooiiým ěio~
věkem, dogmata jsou Íoımou; obsahem díiem iidi, mění se a
omylům podrobena, jako každé fgině diio lidsišé.“ s  

t Tak hlasaii světu katoiiěti kněží Aiireda Loisv, pattiai`iìi*ia,
modemistů, Ĺebettiıonnier, jeaode Morìii, Dopret `\/Veriis, Eoofitiii
univ. rektor tuìuský Mons. Battihoi, Ein. Barhier, Dr.. Rifaušš,
Hügel, Di“. Engeìb. Fisoiiei“ a mnozí iini. Hie, kam dospěla tato
Sofie, jež odhodila sv. Tomáše --« odiožetıim jeho chtěla odhoditi
svou vìastni církev.

o Treíně podotýka k této Íiìosoíii Fesoh 'i`. Í.:  i
„Položíme-ii na misto sìova „věda“ ,,po1:.ì“iý IˇoZom“, na

,,ii“i^aeiOnáì1^±i živei“ ,,pta3êıtioký 1“`oZu.m“, máme před sebou stai“ěio.„o,
dobréhos známého Kanta --- než ještě větši zděšení, než prvý deifštei,
vzìoudiìa eneykiika „Paseendi dominioi g1“egis“, Vydaná dva měsiee
potom, totiž dne 8. Září 31907. Mnozí :moderni bohosiovoi, Zvìaště ve
Francii, Německo, itaiii, nemohli takořka svým očím ověiiti, že tof
papež ve zo. století ještě se odvažil veřejně nějakou oaoizo Zaif1“ˇimo1itii
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vydání těchto dvou předůiežitých deiši`etů vidíme jasně, jak
již od počátku portti/iilšıájtu svého dal, se rra ćżestu za svjžnr

--- obrrovitiľve sitoi_a_eii vetejof§*'ch studium sv. lìczznášf;
ıpso ods“trau1tr v zarodcich hrozici hlízu jeho odpůrců, totiž

a ameriiraiiistů. _ s
I. dii dogiìoatiižv proi. hisgra Ěachtv, Čteme na

o toroto výzaaroriér:o_ pro thoruisticitott iiiosoiií výůatíšu
,,ltíari.da.tuiis de st“o_diis theologicis Fit íš. Porš_ti-

iuteralia boeo habet: Fhilìoso13›hiam scholastioarri se‹.1gueh_-
Ĺpraescribirnus earh praeeipue iriteliegirrios, quaišs a Saiieto 'í`horo_a

traditaıj de qiıa quidqiıid a decessore Nostro Šìeorre. Xl'í_i.}
est, id omme vigere voluiiius; et que 'sit opus iirsta.ˇura~

etooníiromoirius, stricteque ab uriíversis servari juberous. Episeo-
erit, _sic~ubi ro šerriiriariis neglecta haec iueriiit, ea ut in pèostt-“~

custodiahtur urgere atque exigere. Eadero reirgiosorum ordiorirżi
,_ ž .li

'G3_

›

praeci§3vimo_sˇ. žíagistros autem morieirrus, ut rite hoe
et qui autero deserere praesei“ti_m in re metapiivsica, riozo

niagrio detrirrierrto esse.“ --~_~ '_l`aiš rieohrožeriě obrátil. se sv. Gtec
odpůrce sv. Tomáše, iielelšal se jiziivých slov posrriěšriých

vůči výnosu ltougregaee sv. oiíieia, jak patriro ze siov jeho:
již polšažená přirozenost lidská sebou přináší, že pžemhozi rii~
více neuávidí, než išdyž pravda v ceié _;_orostotě se odhalí, že
se takového ha.rš_obe_rií a hrozeb rieleiıá.“   
Pokudse týče obsahu bludu, budiž zde uvedeno na iritázltir:

o dogmatu rooderriisté a co sv. Tomáš Atjuirisitý.  
učí: „Žádný rozum stvořený nemůže pravdy božské

a dorrialšati se a.daeišválriě, to jest: vvčer`pa_ti to oo ria oi
_/Ě,ˇ`.~ø.;_ - v - v v z v - f ~ ~.z 3 zjest. i nej vetsi uceircr musi doznati pouze, ze riepatrov
t~'› zn-“_ˇ ._`.'-4 x-
E›‹.~“›.=-vw --`›\- Ť znají. Űstathě Bůh nedává lidstvu hned od začátltu i tuto

část pravdy pozuati v celé piriosti a jasriosti. Bůh počíná
jako moudrý profesor, který žáka jen pozneiiáhia v poznání
dogmaticlšých uvádí, poněvadž by ani všeho nepochopil rázem.

it Svérou Zjeveıii (li/íojžíšovi, prorolšůro.) zjevil jen
v době za dobré uzual. Eo ipso za éry proroků vědělo

již více o Bohu a věceoh božsitých, než za času Mojžišova a
vice, než za Abraharoa. Než tento aug'ro.erit nebyl vzhle-

pravdáro. již zriárnýiri riahodilý, nýbrž děl se podie zálroria
takže všecko nové bylo již ve starém obsaženo. Bůh,

vyzoáváme, že jest uuus et trioos in persoois, jest týž,
též proroci, patriarchové a naši prarodičové vyznávah,

mysterií ss. 'Eriadis ještě nezrialì; rovněž vvišouperií lidstva,
sv. Svátosti zahrnuty byly v úradcieh Prozietelriosti Boží,

však věci tyto nebyly ještě lidem známy.  
e p o si t u ro. Í id e i bylo V .Novém Zálšouě doitonalfe vy-

avšalr známo je, že některé listy sv. íľavla vyžadují studia
A to právě bylo kamenem úra.z`u pro lidi zlé nebo rie-

6%
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úżÍ`e,€í êščìteìeký n1“oeiì Zaíçročítí, aoy `ă:>yìo zemezeoo haereeí a stanoven
pšfevý Se:š.yeìo. Ergo peżmo ođżud; Ésou šıyioí dogıneía, která nebvìą
od Zešáżku ˇžf ozirìšflfí ‹?Íì.eĚìr1ová1'ıo„. 'šeìš vefbì gratìe: ne počêťžke Žzyy
křesženeìše výfsìovšıë ošefıo, že ššřesťaeé ze žìáìovsìvío přesìoupìvšg
ššejsoe povišmì Zıeoìfıoazfávexšıì Zákon. `Ĺìfíojžíš`“{`ıV, e za času SV. Aeguetiną
:oe`o`yì Éešăe verbálııe t1“eđìÉìoeaììSmuS od eífkve Zawžešı 8, eoethę.
mefêíeovâıš. €'Ĺíx“š‹:e*»f se ııfčìtă *vˇ§,f§.flš„Čłš`ì‰ìo,, joe Ě-oìyž okolností Éoìıo ııofflnë
xfyfžeđoêfeìgf.  

'řek učâš. ev. 'ˇžoıoıáš žfxqoìnekgf, pżo nešıož oeımá mođemìemug
než poeměoh ušìepečıše poznžonky. Zníáloo by Se, že Loiey, 'íyreì
3, jiní. âıeke Z nebo čerpełì, ale ovšem jen ëıoììk, lšoìíšš se jíme `§:1ođíìo_
Éšfíísżo Zásady: ,,Re“šz*eše‹:e Boží byìe. Kfieăıem Pàˇeem ev. apoštoly
ııìzoııăeeo., Ioìenıeee křesťanská nauka đognšetícššá. a. mrzšfvˇoučnâ se
V jistém Smysìo vyˇVíjí, É. j. přìbývá đogmet Cì e Ě í I1 o V 8. Ze ý C h,“
`v3,feìoˇxfiìì ììšeżšžžsìí zásadního evoìuìíonìsme. náboženského: vyvíjí se
ví1“e„ ˇvyvíší ee ćìogme :IS nużnoetì životní, Vyvâfąi ee bohoslužba, Všˇeâęz
šżoejzí úlohu jakési eotoosxëıì dle Zásecìyt Tešo1po1“e mo“*€.e,o;%;u1` et nee
o'ž“ž;štžu'n“oš;` že ìľšìe.

Takoveho đoděìali ee ,,výSìeđko“ ii, kdož ocìhođììì Suežnçeu
Toš“oá,šo`šm do Sżżereìıoe haraburdš. V

Než ač š.šoeÉ:.eš:o eš1cj,fš<;ììcšzšý111 Zeeteflfene ššyìe eìoe poněk`o.ó; čìn~
zožšeíë žš1ođeš“ššìe%;ů, přece Vee 1“oZmoĚżšše se Zefàzím Šìž ìešš, že nemoššìe
šfešženı příëzšž očíeěıee býti.

Ve Ereìıcíí ìıìevššě Zuřììì ješte É. ev. Sìììoııìeté. Koìem 1: 31894
toiçìž otvořìš. se Svaz žroncouzske omìedìšoy ìšafflıoììcké, který Sí Obreì
ze úšžoì pfeeoveií toe Zìepšeiıí poměrů pıecovšıí tříđy pfołeiášsšžé.
Bjgíê to mđăž epošešž š:â.Z“o Soeìeìního. Ale brzy Zašeì vlivem moder-
feížšmo af exìremy až rìgorìsmue ˇŘfůđcem Spolku, který si del jmeno
„S Š É o 1:1“ (bräzđe), byì ìeìk, aăvošnžáì Mark Sangnìeız Tenìo Ívíerk
Sangeìeľ ehìuëiì se e hoìeđbel po uveřejnění encykłìky ,,PaSeendì“,
že Éešıo Sìììoeísíçé nejeou. si věäomi Žádné Xfíny, nicméně Však vpravdě
vììoy jejich tak úžeeııe Se rozeımažììgzˇ í mezi }.‹:léš:eeo, že SV, Ożeo o eícìı
ee vyeìoviš.: ,řííam Seqounżor cìemnoSe“m.“ o

'Konečně Vydala jeho Sxfetoeż dne Z-5. Srpżoe, 1“. Koše ve Ímn-‹
oožızšżìeš pseffıý ììsìı pš:otì témže Sìììonìetùm. ~

Šeìš Zìšoebˇeá Šejiích č.ìšmoS““ä` byìe, pefžmo tím více Z toho, že
Záeedoe Svou prìneìpíeìoí nezávisìosü na jakékoliv euìorìtě, 8.111
:o.ejvyššří au“Éoż`â*czgø* eírlževııí newfjímajíe, ođvrátíìì m.11o`no semìnerístů
í ìšneží od povìšıııé úcty 8, poeìešnostì k cíxìšexfní eeìorììě. Dlužno
pođotkııouti, že Sììšooìeíıé L: mdoetì církve ìšatoľické elıvaliìebeë se
poáăfoìoilì, rozešli se 8. Časopisy jejich pozvohıa, zaniklý.

ESI tomu příspěìe, rovněž šżáznosż biskupů ifraneouzslšıýoìı Ř ně-
meckých (Fisehef Kepìer), ìšteří Zakázali theologickým proíesofümí
mođemìsmem načìehìým, přednášky, jakož í odpífání vyšších evěeenı
eflešfıšìššerìstùın podobného směru. ,

Než tiše-fı ještě mođemìeté nebyìí 8.. nejsou Zđoìánì e ııeopek eeìenı
Zoovu Se Sebretia Sj ecìšıotìü V šìk 8. ođeřììì ješżě jednou na S1šâì`ťıPet:fo\øˇu.
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žˇ^v, lednu in Ioľozečel totiž vycházeti v Ženevě iiovv uioder-
Í;5±_iøký časopis „Revue modemiste lniei“ns.tioi1a.le“ Ze. vedení jake-
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ełeeeżou povìonoccst opìniëıì posìední vůlí našehoe Zvěčněìéhoe SV. Otce

,-'.`.'Í

; A jeho přání 8,“ Vjììle tečıy až do posìecìního Vyâeochnâutí takořka.
cvšàehovaìe Se k tomu, aby Zaveđením SV. Tomáše do škol ucpány
oyšy pevně průduchy, jimiž proudìly od Založení církve kalné a. Zne-
čìšťující Vody błuđů, 8, pseuđoreíošfmací, jež tolik 8. tolik duchovních
i Ššěìesššých pohrom přinesly. '

A jesüìže jest našínı přesvědčením, že Vůìe posìední zesnulého
Teo, se dopodroìfma vykonatı, pak Zajìsżé í my bohoslovcı máme

Pìeš X. A “ e  
 _íÍš.Ť?`1`oto jíž Saıııi nasačme se cmììovati 8,. oceňovahtì veìedíìe, Aquinská,
grkäe dosšud Snad meoší Zájem (necfoci říci:c tejený cjokýsi odpof)
pıio vec, zìvěíšme ho 8. csesìlmeì Bocìeme-li teìš jedfoati, čerpejíce Z đëì
ìsäľooıáše, Splníme nejìešo vů1ì~SVo. Otce e.. jeho předchůdců, ale uctíme
tím též autora jejích, jenž jako ochránce a patron unìveırsít Vyprosí

za io U. Boha milost, bychom V těchto pohnutých dobách nebyšì
ve Svých studiích přerušení e V nich zdárně 'ku bìahu svému, ke
ceoipokojenosti církve učící í Sly _ a k Sìásvě Boží prospívelío 8., po-
kcočovaìì. L  V

UQ< 4-đx O Q--hn

_ _“_T._.„ .ø-øøx...-ı-vzv‹~;~-_>,_.-_ v 1

ˇ \v‹

\

Maria Horkov (Č. B): e

  ,šıooošoeä . „ .
§e \fecer._ fm fìoržˇša. Sám a ˇ~fZ§z;;>ofCoínám
na chvíìe štěstí, hýřâcâho ìáskou jen , ..
je smutno koì a duše moje pìáče v--« S'âe“o A

svírá roty," ììťdlo, prsa. ćšmoucš Se , . . ^
š“~Ĺ“±“€V ľozboořená ven ,še volí' -« tìch; e Zas -M-
jšen ruce křešovìtě spjaté V mođìzšìššu

vroucí \fZˇìe„1^żují a ëušâe usíoá
tím sâesìžem trýˇLtoěoá V Seo ìišchýcžı o;“ıo€Éìš_“ìeìcž . _.

<
UIm má V~““I\

je noc už .Ă .. íÍ.."zc-eìý kraj je V Spároešž pohroužen --
“oSì~Vy§ž V dálce --« Éoìíží :še --aa eˇtìcho Zas . ._

e Už půlnoc S š.^m'*š\fý1“n tìcìše.š4“o padá V prsa má.,
už půheoc? c e

o A píši 'fiK4;\ ŠnnvnłO
)'*"*5"\ Ě/J (nu-t\›ıšłì`:. ČD rx)

Buđıâ đñľzíì?
ky đfic? oA dočekám se rána. --- sìuoce --- ynnznvl $Á)- U3

_ '__ “: Ý _ ^ :_ “ 7:, _ _; 11,, __.»_ą __ __ _ _ __ Í __,,_. „V _„z_-4ı-- -,_ xf _A~v f 'v z "' ;__ “ P* __ -- "-

.p-

O, Mììosroìná Läsìšo, Zapomežš mých vín . . .
- › - “-2 -“>- á-úznv-.+=-==.-.-_-:.^...v1ˇ rˇ_“_“;_:‹..ì; “ 1-,-

-‹.:z- -__ :ın=.~_.,“__^;:----'z-v ˇ._.z„f~;=- zi '_"' " _
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ì\3'eumann eng. O. S. (BL):

E-tre o Sedco.
o 3 jeđżıšaníešš. 7. (lol) revoluce ĚŤran.oonZešše oči Jana ÍŽš`e biokéln

t (Ťiìfloìžončení. )

H. ăeonani.
šłìžvětııloe V ľooezfšoclě. łíoepođsltý. S

Š?je mi to poclívné, co ten hrbáček V naší dědičné děla. llettlý
číperný to človíček, celý den na nohách, každý stromeček v celenı
okolí prohlédne 8. každý pahrbek proběhne. Nosí vždy papír V 1“nko~n
sebou. Jistě to bude nějaký lšomedìant neb kešlšlíř, jak často ee
Šìž takoví k nám Zatoulají. lalšoví trpaslícì bývají clıytří a vtipní,
a Svými žerty a šprýmy celou Společnost obveselugzí a lt Sıníclon
přìvedou, že toho nebývá konce, a děcka, l~toìyž odejdou, ťìlonlšıo
Ígeště jejich lšprýmy si pamatuìí, lepe než- to, co se ve škole' na
učili. Ale pođìvno, že Se ještě až dosud n mne neptlhlásìl, V
dčdíně není pro něj přiměřenějšího místa jako n mne. Uoýtoevłfal
se u Voršìllšy V čchalonpce a povídá Se, že Všeclżmo, lçaždon
lìčlšost ji đobře Zaplatí. Nuzžìým dítlžam prý rozđává. peníze.
to dělají Všichni tíkonráeâíanti --- když něco na lìdecln ntvon,
a mamâ, nebo na to těžko nedčlalì, a když je Všechno tnč -,-› to.
opět počnou mámìt; tak je to. Nikam nechodí, než lš; tozno. laĹn‹o-
nıému košílšařì a to Snad ne za lštasnon Růženlšon, ten etatý Éiìoy
nm dal --- on Se Svým đčclšem Bůh Ví, co a jak Všeclšno
Šìstě tatn nechá sobě plésšt košíky li Svéron (šetoìntetví) lšejlšlířetel --‹
lt Seoìlálšůnì. a Selkám je až teze nctívý, rad by Ée eoloě Získal, ˇšífˇ“

.,_'

Šeho kejlšly navštívili a Zćêvořìloet Éelao zaplatili.. To mne ešalš
proč má níıítı etara Vot`šìla Z nčlìáo nžìtelš, a še. nž.c v--- nač
Zäe hospođelšým, když mě nša jiný oktaclat. lvlnsíšn ee tenđy
činit (gđę k okno), Hola, to on Écle okolo a neee nzlíčelš, jžalšoby
oăvanôgrovat, to neınůže být, Inneínš S ním pronalnvšt. xivoša)
panačlšu, nechtěl byste mne na slovíčko n.avštăyìt, Éeeıžn
cloma, nemůžu Za Vámi ani vyjít..

f› V* +»Gala ť;_",.

l“loSpoâSŤe0ýaVílżlnš. l

('53 É-CK QD* „DaQjx ť""'ł“- .ŠDV í l. (eenvě ;oozaıe.ví). Tu jsem., co ode .. clšcl W.

lš službám. e
H osp. A ja Vám talzìé. “
Vil. Dělżnjí napřeâ, ačkoliv elnžloy oč. věže ne}“š›€ìš›ttžS=~

bojí. [27] . l “
H o S p. Třeba ne hned -~ tak přec,

.Vìl. 'l`o Sic' nevím.

lf_\Q< 93“ {1?..zKT-› ‹j"D~.

Hi?
[lva
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'x` ` ` 4 `<^ _ v>~„›=-0.“ -,nv ` ~ _ `f'““:-.ˇfln-ˇ_'z:-ˇ.ı _

z", .:__4‹-_›5‹.›-__,^._ _ _ ._ ` _

“'xv›.ĚŠ._'øì\-›==.vzëy;-.-xf.fšífl“.'n;‹:ì‹^_'.4_`xi.-_\'ž 4Ĺ'ÍÍ`."';5'1.ˇ'à~Ĺ';Ĺ'ì('55 _ H O S pv. ja jsem hospodský, prohlédněte můj byt, a ıeıtotflež
`››‹ . f;v._:`5l'š I: '›` `. ›

se u mne denně schází.11'. »_ _'TF `4_\':`z'n` '~ -7 -* i. 'ˇĚ=vŽęšfć_=r„ˇ:- , `- --.,__ „.__. _ V11. Mate to všechno dobře zřízeno.
H o s p. Jste cizí, jistě. Šste nevěděì, že rád pocestně přìgřıtšáea,

„v _ı , .
H J„)ì3_:_: 53;?-1š __Ížejste se ubytoval V mate chaloupce.
ˇ“ LIÉˇ'Ťìíí=`l`ŠĹˇì“Í_-_". 1
2. 1*- ~`“_'-.Ĺ `Í ._  V í 1. Já. milují samota 8. nemám toho ìitovat, je Vam to Važaš.
J, __ _.

“ žęna, ta má hospodyň. V _
“" ÍÍ:“1"ľŤ:2="”ÍÍŤ'7"Í Í `

H o S p. Za peníze každý vám rad posìotıží. “ V_ _ “ _'
-=` ';:'›«".I›i_?è`żˇˇ*'ˇ2`-/._': -3:`$ˇĚı-ç.`=..z_ MT vvi* ` V i 1. Nesvědomíté by to bylo, zdarma oo žádat, já. ted za-ˇ_I*~.=Ě-_v;2;»ˇ_z“_fl,=ø~'“_'~;` 4 ‹ ›1'v` `#z'-;"›'Í“ˇ‹'_IŽ:Í\;7ż`*: " .Ivn-~ *_á*_‹5,v_±;-.v~'ˇ'-\-=-,--.*~' -ˇ a těší mne velice, když spokojenost najdu.

ø. ‹Šăef _ H o S p. Pro Zatím se Vam ten byt síce hodí, afte že přece
a těsný --- tam se nie provozovat nedá, a mělo jistě by

přmesìo.
Š7 'V-`/J, “„‹ž!;`_=_=ČJ^Š7ı“'v'ˇ „;`»~_Ťfx17`.` .„_

l_   V il. Netoužím po žádném zisku a Zde :nic provozovat neìoad“tt.
o s p. To jste trochu. hrdý, když Zde nic provozovat nee“
naše osada je síce maìá, ale přes ne tak chudé, aby když

přece aspoň nekapalo a tyto časy musíme taky s máìezta
Spflkøienž.L ' “ P ' “ ' v ' ' V I x ˇV 11. ja neysem ého zisku Zadostıv, amz snad yašı ooeš.

§›,\`~g‹=f,-z_*v~_fl,^;.\z/ą :v -_
vz obtížným. V _ _
É-. _ søz-._ _««_ ˇ; . ,;.‹_;n„,v ,zz-.~„-. ._ v-

H O s p. Věřím Vam to, že Vam na tom maìem pakatelo :fošaoho

N‹; Qìx (3.4323

Í, nebude, jistě jste již Velká. města pšfoěeì, ta by-fvaží ovšem
Í sı. _ . _
‰__ ›z:.- -,v `. __; ,_ _ _ V i 1. Já. Vam nerozumím, co od mne oo mit možšoo,
Šìá- . L:-,zz`.».r“-`f“.-=~. :_nQM ‹, v v v

rád pro Vaši obec učâním. A V
E~`.ì< QM C-7-4 Q,'J\ ‹"“"~ř“P

,í.,.._-~.,n„. _

51:- e H o s p. No dobrá, neuškodí nikdy, když ěìověk hu_ìou._ oeteyře..
se něco aspoň vynatí. Vidíte, cela dědìna se šíři na vás

ší. bude to jistě radostny a Veseìý Večer -v- ale roett1td“te pane,
-N to být musí, to soìoě Vyžadam, nebo žıadamšo Šsem pro eeìtott

nežadoníl. [28]po-_-_=_-_»..“:~z ;/ _‹.›:.f _:`_=_ ~z. _'

 _ V í 1. Aìe co pak :o“š.á.m činit, co by Vaši míìou osada tak
5%:-^~:=`=v.=-:č»=._““z:.-łfvž“ É _ixă“ - ...Jr v , .M L§$.'.‹{~,,,`~ˇv$'ìž'“_‹.2`z×5;fl;zaˇ-1;;-ı_C*.; ;\ =_:

Y-; 'í “ 25.3 _ _
.M5 '^ŤYČÍ'.vÉ*Č'_Í‹“-Ž››Ĺ"Ĺ';"?Š.5v,Í*_:I“›'2š3_;-Š ' I

H o S p. Provozuàte sí, co chcete, a n.epot_řebajete sí
jen když to bude Veselé, pìné šprýmů, aby se šìde hodatěe
to }e pm nejmılegšı, Za to vana stogím.

vnz

;=.›.~.»>=v_ø›*.\4fl~“švv,_ Q2'-ve“n-,§›=r..‹„-,Qzıú\è;g;›~4_\_..;=_ë=„_z*_zxřx~2~_>:v':ì4=.x ;__5,.>.`‹`>-:‹"fl`;ę;,Ž5=;§=*:›:;*“z`=:~flffflfl?;fêtzz*zi4=1»zľ›=`

z,z„.ež‹.fl,~~-„Az ‹ V11. (obdivený). _}'á šprýmy provozovat?  _Ä
šäíćflgg z =;~ ‹

H O S p.. Ano, hodně -- to bude potom meta.
c i 1, Prosím, co to O :mně smýšìíte, za koho pak mne dıˇžtte.

1 Ý . H o s p. Gdpustte, já. jsem se podřekl, nemíoìř. jsem vas sšaăžăt
urazìt, měl jsem říci kumšty, Šak to takoví paní nazývají.
*  V í 1. Co pak to o mne myslíte, já. šprýmy a kużoťžěty mam děktt,

Za koho mne přeo máte.
_., __, H O s p. Neupírejte jen, Však já. to napřed o.eVyZ1“adím,

již“ každý Ví napřed --- kdo jste. _
V i 1. O mně --- kdo jsem. « .

“ H o S p. Ano není to tak dlouho, aby se na to každý ıoeupamaxç
byl Zde jíž před tety -- takový človíček jako Vy --- meet

;_““ .hrø§7~f«._v_z «;vof-f ˇ‹:<šfèž›ì~,`1`e-„‹:!CEš.'zi“1:~\flzťí›vf:`ł“)*.^.ľ`à'fl=ť'+===»(_I=ˇfi1‹;_=ë`1=\:z .xi-A5-,ęç'„;_~`vč.,,jš{iı2=;*_“„„zz';_5=;->;››“›'*ť- ~;\:ı..~..v_~ˇ=-‹-\.'-„__~»"1`@_..'~v:` ~`‹4-„ı_'€'‹"I*''=;‹‹`..»;,›_-.\ˇ.fl_›'‹'_`xšn\fl_:ˇÍ-`_›`zľ-`I`x`~::'‹':ˇ=S»_zz2-IťJizız.-Qìšzzıof,×`“,-,_“'-I-‹;;2fr-';=€.z«v ‹'~`,-`±z.»'›`___\;-,›~«`.‹~-`
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E o s p. Pt`opadettý ten tak :máte yysřottž:Íd,

- oo je. 'říše żoeděìa, oepraeuge a přee peıaězt ptýtya, etttst V j
_- - eottaě -~›-v staty košíkař st tito __ Š. v--~ jistě ehee eřty “

._ ˇ t s too. Éešìto ke..sott, _. tmt mtteìět Ěšttde ttežžš
sla ˇ ka je kt“asš3f” Vofta 'ˇ šek,e.”o§.f tegçè

šaej§;;1›řiĹVaìo:šta. -_ jtstě, --~fl - do ešfta, že to naše šÍ3toš_“ot"Ižta
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D o t“. dat Vam to “ to še až k `vtt`e żoepode › ---~
kdytay mt to sama panel mřytš. ttepoyěděìa, tak 'byeìo “`

Ť‹š.Ĺf:Ĺ.?fì'řì`šì àřìì ÉEQV ('ˇD< i““Š< 'pudQ łøzflnrzıl §53

H o sp. (ee šoestżtašt ve mtýně, to żeeˇot ten
żtaktetý ěet`t“ttV tntytt, co tam tataěek sve tefgdy yoeujte.

D o 1“. Pan Ĺtšůtt řaě nás oĹšat`aìoit. Ne síce ve “ stě, aše u
tam byte meta.

H o s Ídtoyte co se
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. j 9 o 1*. O tem pekešnem Ĺbtbáčku, ee sem Za.b1ot`zđ;iì do t
vesničky, sám Zìý duch bobyì 'sem dhıžen. " z V

A H os p. já. mysììt,že to nějaký komedìant nebo kejìžìiř.
f D o 17. To Všechno málo proti tomu, en je vá.m,.enì to říci ne--›

šmšçžu, já. eešá tma. V Ý
Ho s p. Tedy Vy Víte, oo je on., tak mi to povězte, to jiste

ný jiný krom vás neví. , L
D o t. Btıde to ale brzy Vědět celé. Ves, ksžžìe dítě. Pán Bůh

“ı^siˇ“i nás obrá.nìt,. on je --- on je čatodejnik. .  
Ho; s p. He. be. ha., Ěšdo pak Vám to na nos Vìepìl.
E o 1“. Co yžepìì mi na nos, pastí mìynářke. je bodnověrná žene.,

:te mi S tím se svěřila' en já.. jsem se same. O tom přesveâčììe.
Hosp.Co čette..' . . Q
D o 3:. Vy ne<.='ë'tíeí Tomáši, tak slyšte 8. potom ttvěříte --- ten

hšbáček Rüženee učsroˇvfeì. Ví to ceìë. Ves, že měìs Růženka. mlynà-
řotfého Martínka ráda., že se tak mììovsb., až byìi od rodičů Z8.snott-
bfenì. A nyní Růženlšs ne. Martínka .sní hľáđet nemůže. Ubohý Mer-
ttttek je celý' utšápený L--- nfmě je ho líto, ten. ptokìetý časżodějnitš
je toho vínem. Paní mìynářìža., te. dobrá paní, je nad tím celá. již
mteutá. V

L . H O S p. A co tosmu řiššajă U. Vojtíšků? e
. L ,D o 1“. Abych se přesvědčìła., hned oä mìyııéfiı chvataìa. jsem,
e. Zżestevììa se u Vojtíšků. ~--~ tam váın to vyhlíží --- jako když straší.
Starý otec oełý mtzutý e. bněvìvý --- dceruške. bìeđă. a. uplekaná.
--- “š1`fle.ě. jí byìo tak srdečně tito, že jsem to snest nemobše., abych
se jí byla nezepteše.. §30 Vám schází Růženko miìá? A v

H o S p. Př one. yáttı všechno VyptavoVe.l8.?« ` “
D O I: Nic, nie mi nesehází, oâsekla. mi 8. ubtrete se do ku-

ettyně --- já Z outrpnostì za ní.. Nechte mne 8. nemešìžej te, odbyìa
mtte, já. nemám kdy s Vámi mluvit --»- jděte s Bohem.
. H o s p. Ta vás Zkrátka odbyìe..  

z D O 1“. To není vám nic msììčkeho, býti očarovený a. okouzlený.
'í`feáfl'Ít€ovä. osoba. prý nemá. nikde žádného. stání, ohtěìe. snad již proh-
nettt S tím čatodějníkem 8. jistě by jíž byte. te. tsm, kdyby otec:
nebyì V čas ještě Zaktočìì.

H o s p. To já nevím O Rüžence ---I je veìzmi ctnostnä.. [31]
 Do r. Co plátno otnostná --- taková osoba sama. ze sebe ani

eettıůže, 8. těžko od kouzìení pomáhat --- jen katì, tí prý vědí a.
Zeejí jistý prostředek. L j `

H O s p. .Te jste meta. otcovì poradit.  
 D o I. Poredit, kdyby s ním byla nějaká řeč, Znáte ho, že ne~

ť"'ì`~flìx n'-ŽŠ99 UI2< ìVI!Č"\

ì?4ì‹: Qàxmv

sižít-ı“<es-<
"ıł=~ł`”›„ ,,N

Ť A , á.dnee:š.ˇo. jen Sám sobe. Nyní půjdu. ještě k Voršıìce, co tam
sestava. ten češfodějntk -l-- na tu jsem docela zapomněla, ale káe
si má čšověk té pamětí nabrat, aby na nic nezapomněl --- ta. vám
Ďìtăe jistě více vědět. G118. je má dobrá přítelkyně, neb jsme spotu
5% ìšľCřzTżêz..Zâva.ìy ne. předešli --- každá. vám Věděla. něco nového Vypra-
t°*'~7't‹ž.ì=f*'›`vz›ˇ~“a.'c, neubìížíly jsme při tom žádnému, všechno ostalo mezi námi,
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hostí se budou aa mi táhnout, nefoudoou hledět tž`e`oa jím eedolívala,
když gen pm krasna ženušlša nalívat a podávat bude. Výborný to
eııapad -»-- Vmsmlšu /jen s chuti do toho.   

Ă
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3. A ,ÍS 'li U, É.

H. o_Ís p o d s fa lV_Í.aÉ1` tlìlen e lš.
Martinek vlšročí. Hos}3o(lsl‹żýfŤ;mu naproti z:čpívá.:Í

Á H o s p. Vítám tě Martínlžu s dlouhým nosem --- s dlouhým
nüšem. (line prsty na nos). p

M a r t. (heđí l:lob0ııkem).=eNesh těch posufălšíı --- mám toho pod
lada, není mi dnes lš žertoˇvánt, jsem celý mrzutý. ,

H O sp. Zapì to Martínka, utop ten žal ve slžlínoe, snad tali
Velký přes nebude, abys ho tam slšoupat mohl.

M a 1“ t. Raději toho propadenelıo hrbačka a tebe s ním, abys
Ze mne posměslı nedělal. ,

H o S p. Nebude to tak zlé, snad se udobříme (přinese a ,podá me
sslalíekuì na Smlřeılüü (přgìpìje na zdraví Martinka a Růženlšzy). [33ì

A Ma r t. já jí přìpíjet nebudu. Ona mně nechce.
H O s p. Proč palšz.
M a 1: t. Vídíš, mám mlýn, a ptese .mne ııeelıse. ž

ˇ H o s p. já se jíž těšil na svatbu, ııenesháš jistě Vinsínlša doma.
M a r t. To ne, ale považ, ona mne sıtechse. Ona mne do očí

řelela, že mne neehse.
H o sp. Malý to žert mílenek, ony si rady, trochu s nami Za-

žet`ta§l a nás rády škádlí. ~
lvl a 1“ t. (ee zaeměje). _ìáˇš. to s počátku tak myslíš., ja ji prolsll,

hladil, aby mne přes měla ráda, a ona mne odstrčìla pryč do sebe.
já. ji povídal, aby se na mne podívala, že jsem Martínelš, že mám
mlýn. J o e ˇ

H o s p. Ta se jistě žasmala.  
 M a 1“ t. Hlasitě se mi dala do smíchu, a kdybych měl ne mlýn,

ale cele naše panství, že si mne přes nevezme.
H o s p. Trochu to mnoho od tolıo děvčete, Še jen přes dcera

shalupnílša a košíkáře. s
Ma 1“ t. Proto Šsem jí to taky tak řekl, že si mě musí vzít,

třeba neslıtëla, já že shsí. A když jsem jí chtěl obeìmout, že jí
rád, vystrčila mne, že jsem hlupalżš. dotíšravý, a so všeolmo

mi řekla, to já ani nepamatuji. ,
 H o s p. Velka to uražka od chalupníse panu mlynářoví --~ tak

neměla ti říct --- hlupâk, to je sprosté, mohla aspoň říct, že jsi tulìfl
pân, tulìpand je přes krasne lšvítko, a ty Martìnku jsi mílovnílš

A ddllšvětìn ›~--- je vidět, že je gen dcera košílšáře.
M a 3: t. K vůlí Růžense -›-- ty nejkrásnější růže ap tulipany jsem

jí dyslvzy na důkaz mé lásky posílal, a nyııí Všechno u ní ais. “  
 H o sp. já. bych tak lehko s tim spokojen. nebyl.

M a 1“. já s tím taky spolšojeżo. nebudu, ale hned nevím, cozmam
učinit. l
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Ťl4lospodsíš<;f,staš`osta., “ d aíš šlšaąpřšjdeaigš.
_. ř p.. 'lo jsou ls tíšašıa “eZa.sšìt lżżostl, selˇ3? sÍ.atft1`ý ouřad :dáš ~~~~

přosš.m se í posadit.
S t a š“. Člosˇel: ledyž je tou přasí a stašfostmí obsypašaý, 1“`.a`a

t1“osl1`a vyrazit, slo loy Zvrtolìlavěl, není-_l.š_ pravda pażee
Nadařmo nám dali to slavné jmeno stax`osta --- jıìstë to loede
samých starostí. ---- prve jsme byli jen řyslatařì, že jsme eemell Sta.“
Kosti --~ jen. rysřštovat V obal. Nyní seloˇflı obee aosât V hlave,
ovšem není malàčlšost, lšd§7`*o§,fe.l.tž_ vas pane 1“a_d.eíš nemel le mse, nevíte.,
so 'ojfslz leol.llšIate si počal. s
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Š _ R a do t. Maroe sobě ten slavný oařad uleb.ěo`vat a se obětovat
-»2T‹=`-ˇ`.-',_< .vi -`_èˇ "=v*lastí to všechno Zdarma, jen aby svět byl Š uznalejět,.n.f_z 3 „v

“ıv^.,-55-Ef? -= .z

;lljjŠj“slŠăaloto hlavy lamarıí --~ propadené ty soudy.  
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x; ,_ _ ho neukrad,“ odpověděl Gndraček, „orı mne nevidel a ja tam andY; 43.3- '.^'

__;z`_-„nv „-

`n“ż.1z

C/_Í;_Í-“: - „Iz

`1›§%=ˇx“r›";<Í`fl,; xˇ“:_V _ ` z
5-1_=:_n;_žž~_-\_ =,*.:;-;„*“.›,_.~:.~`›:_v:‹,~j 2 ' _

ˇ"`ľ«==- ˇ“čz._..› »_ `
x=;±-'_„.-;__~;_ z __

5“-.jim-.v._,_› .- _

Š* ÍFÉ2-:%t~“r.-=.';, " ` _
` ˇŠ =

ø z^››

-`v.'z.- _ 25ˇıı-
v ˇ '
j:',1n;,1±ìz;':5:_;?5`f ' _ ^

“ _=ì›<v.^«1-,›§^ “;š:i'j.1*,_'.“*ˇ`:-1É›`-_ '_ .

›<›,f,»\;;;,_~;ÉÍęj7“;›,ı-"",_`
›

“ .~ _' ‹

..„,~,\-> _

ąlenejrsou yarżo tr udttak Vděčnì -- trocl1u_pOrn_luVí, tak to ale teta
Qìąvný ourad jıž sebou přináší.  _

S t a r. Neni-lı pravda, hezký kus prace jsme dnes arobìli

E Gr e 'l`y soudy dají těm párıům advolšátůrn hlavy lamánt,
kdyby těch. ıaebylo, lehko by 'bylo být tím advolšáterrı a tím panero
soudcem --- já. bych ani nechtěl být tírrı panem advokatern a proto

jsem raději studoval na kopce.  _
“ S ta r. je to na Vas Vidět, že jste byl V městě --- Víte lepší to

po-soudıt, co je pan starosta a pan. radní. _ _  
_ G re Š. Všechno Važnost mate pro pana starostu a pro parta

radního, ale ne pro ty propadeně soudy. t
S t a 1“. A to je vam denní chléb, ten je peprný, na dnes, paoe

radní, měli jsme toho dosti. “
_ G r e Š. Měli jste dnes soud pane starosto? ~

` S t a r. A to .ne malý --- slyŠte:  Sousedtt rlűolilílšosví Ztratil se
na dvoře řetěz od studně a žaloyal na doroltaře 0rtd_račka, že rott
ho jistě ulšrad.

r G r e Š. Qrıdraěek se mi Zda poctìvý a teta by lto ran roěl ulçrást?
S t a r. To ja nevím.  

j G r e Š. jistě ho chytíli.  _
r “ Ra d. ja taky nevím. r _ _

S t a r. Taky ne, ale chytil a Zastal tam jeho psa a řetěz byl
ten tam. _  

G r e Š. Pes ale řetěz jistě neulšradjanì nesežralefllšdyby to bylo
kus masa, rredivìl bych se, ale řetěz --« Nohlik se jistě přeoablìl.
je  S t a 1“. To _ ovšem, pes ho ani rıesežral ani n_eulšradl,s a přee

pt,.,..ž.jř6těZ byl ten tam, to Vy torrro. pane kupec rrerožurořte, nejste ještě
starostou, to se Vam nenechá tak lehko na Važlšach rozvažtt jako
Vaše koření. §36] _ _ z

* Gre Š. To je ovšem' 'těžlšý a propadený soud. ˇ  
 S t a r. Ale opatroěmu starostovi přec ještěrsnadrıý, a.ěl<olítt
těžký, dá. to přemejšlení, to pan radní dosvědčìt může.

Ra d. Takové Věci nam připadají Zhusta, to není varrı tak
lehko býti radním, ta čest příjde člověku draho, propadené oořadovaot.

G re Š. A přec jste to rozsoudili. “ Š
_  S ta r. Rozsoudìli a spravedlivě, oba jsem poznal, žádnému,

se lšřívda rıestala. ˇ r
_ G reš. To bych předc rad slyšel.

S ta r. Ondraěkoví jsem řekl: ,,Ondraěl{u, Vy jste od souseda,
pana Nohlíka. obžalovan., že jste mu ul-:rad řetěz, na dvpře,“ ,,jě.

nebyl.“ ,,'l`o Všechno nedělá nic,“ řekl jsem, „byl tam váš pes
ten je Vaš a s vami chodí.“ „ja ho ale rıeukrad,“ osvědčoval se
Űndráěek, ,,jser.o nevirmý.“ „To mi po tom nic není, Vmný nebo

 79



t=seVìr“trtjÍf,f`” tloìožíš jsem, ,,jste jetÍtžsrżd{t*é„te od obžalot-*at“š 3,
_/.a-.pìattte ìžıopa“ ,fšo o.err“ro.že být, to by bylo eesprayedlìvě, ltdyž

'ete e_e`oÍs;rad,“ spottzeš. se Gradraěelr. ,,t'_Ío e_espraVedlìvý,;' oìtřtti
jsem bo, _,,roìčte, jste ježřáe`:ošš;rart obžaloyao. a date kopu --- slyšte
_‹e;aš.e: äoblíšt, když vaše oltřřvdíl a V bžaloval, orš. .aapla.tž. taˇĚty
lflropo -~-~ oba jste trebdjt y`j,7r`oyˇe.aršt, 'z toe se lšřjttžler rżesta`oe M-

oba stejršě.
G :re Podìyrtjf to soud..
S t a r. ale sprayedlìtˇýj oba stejně poro`=.fo._ar1í -- jìstě by to

V tak oeporotfaalš, a to ještě bez tfseelt a.dvol«š:at1Ít a protol{oì“šÍ3_.
G re Š. lontě Zršají dobře prava.
S t a r. ?a_rıe bospodsìšý příoesto sltštofletš dobrébo, pane radefí,

posjbaěot, ěloyěšr. st svůj rožoro zdarma yyporıtpoyat nedá.
ší a d. Posìly rrare rrešlšodí, budeme jí reít velíee zapotřebí ---~

a to brzy a V krátce. Sotva jedno odbylš., jíž druhe rrá.s ěelta
to tšfaro da, paee starosta, `*~št:š.r:.e ì“šš,a“‹ey laoıarrí.

S t a it. Nevíot oz šaìěero..
lì a d. .ale ja Víffrt oftoìe žerža. očí to oo*-, .z _, _. i V

“'* 5š?*~;-~r `
Ě lie' .

H/

S t a r. Gd. Íš)“czš;“ot”.Ž/;_f,7, jistě. jíž na tom ršěeo Íoode -~--= aše ty pro-
joattešaě žettsfšě. 37j jen aby se do rtaěìeb eěrıí rtetratcřraly a tre
płtetly. Vidíte, rea žena je do`š:żra rosžataa žeıaa, aše přee do yěebo
aìoasă teo rtosejěelt: strìtat, a orrtoěšft.

R, a d. Ěšfíoje aezaš. šepět, jaltoby orıa bytza. _Í
jde na radoìej, ještě Saro. nevíte, o ěero se bude jedrrat,
roasottdj. 'šfo til potfšdaoa., `Bě.“tt1Šlš:a. `=-.fybra_, je mo “

Zase jerrroje teta a ěert potom a`bję.>ˇ byl rad:ažtro,
r`oz:žš.sot1dìla.

5 ta r. lt/tato dobře, paoe radrrš. by bylo, aby žeestztě
o 1a_rčrsntraevttděljf, rada rea být. tajná, a proto se žeosště rady eetfošt.

R ad. Čert ei, že rżapřed jtž VŠeeĚo.o_o vědě rrež :my samí a přes
eojf a ee orty jsme tts“taeoyetrš_ radrrt a soodeoyě cele obflce. ltftostroe
se tedy oapřed o tom tajně doo1l_o.vìt.

S ta r. Q šero, ja ještě pra.eb_ rıje raetfíšrt.
lt a d. je to pro celou ržašš. obec dtÍ1_ležìta_yě‹:`,, jak roì žerra vypra.-›

yovala, srad se Vam vaše žetrašlšta pant starostotča ta.tt§,* rıěoo arotoìfta.
S ta r. Hlotıpostí mj rrapoyída plně oěí, plnou bìayu, ate

`xŤtšeži.těbfloto šaeoha pro sebe. Š
R a d. Nesljfšel jste rš.ì‹:: O torzo brbačlto, co se Vrıašt obeí sd1`žo_je?
5 t a r. je bezlty ěloyíěelt, až na ten brb, tt.ctìy3Íf a Z.dvoř`ìly Ítšıu

yěero sousedůro.
R a d. Obzvlašttıě ale lt soosedltaro, lži žeeošššaro a dceroŠl€ě“oit.
ífš t a r. Hababa --~ l-idyby br`bo nebylo --~ není äaebežpeěrry.
Ra d. Co, pane starosto, Vy to tak l.ehlto berete, ani nevíte, co

oo je a co všeoboo V něrżo Věeš.
Q t a r. To `ˇ-vidíš“ --- bababa ~-v-~ ten brbeěelż: mi přec trkrást oe-

toljšž nìam je ral-to..
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Ž _ lšìa d. Co ale nevidíte, to je horší. A ` V
" ta 1“. Co pak má tedy ukryté V tom hrbu, poklad tam jistěČJ“

tzzěìlìęní, snad není nějaký aakletý princ, že ten tanec po světě nosit
e.td;mınS1..   

R a d. Něco podobného, on prý umí Více než clıleˇoa jest, jak se
tj takových říkavá, on pfý je ěarodějník a konzelník

Ťf' Ĺż _
v-tčjw-:_ _ ‹-
'=É\7.^ĹÍ-ˇ/`.‹."_`.` T.:

_- ,__ ` ž

,v

_. _
:› 2-- 'Ĺ
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:Ž‹“~z:z__.ˇ,ˇ-“`ccot“`c»V.ljęZdravý --- a žena si ještě nenařlkala na dojem.z;=,- ,_

*‹;:›-._-_\_._ _ __:

ø ___.-›

Iz. _-~=;^ ..;fˇ*-_ ›

o G re š. cì0ÍŤenqíehu).. Carl, lati, to jsou babskě hlouposti,
_Íˇ V 1 '°v vid I vı vv; ˇ V Vmesteoı Se jız na za ne cary a duchy neverı, jen jeste na lontě,že kmen- “

V R a d. Vy, pane kupec, tomu nevěříte, že se může udělat někomu?
V “ Cz reš. Já nevěřím nic, docela nic takoveho. [38] _

R a d. Proč pak?  
 G r e š. To již není V mode věřit na čarodějnice neb na etrašidlal

5 t a r. (Vzdeøhne). To by přec bylo neštěstí pro naši obec, míti
io-ečarodějnika V obci -~ mám mnoho dobytka V chlěvě, ale až dosaváde

R a d. On ještě dobytku neuěaroval, ale lidem.
5 t a r. Lidem, co poˇVídáte, dyt ìsem ještě nic neslyšel a jsem

lxflzjpřec Starosta, musìl bych taky o tošn' Vědět,  
R a d. Zeptejte se jen Dorotky -«›~ ona Vám poví, co jíž udělal,
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àzffsotvavešel do domu Vojtíška, hned učaroval krásné Růžence, ona
nyní cela zmatené., se žádným ınluvzit nechce a ubohý Martínek
celý Zblazněný, jen jednou s ním mloVìl_ jen se Zeptejte Dorotlšy,

_tdz{ta Vám teprv více povl.   
vz ._‹„ ._
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(1 I“ e š. (da se do smíchu). Lati, latí. Já. tomu nevěřím nic, kdybv

15 t 8. 11 Propadený hrbaček. l`\`žˇyní mi napadá, jen jednou S mou
mluvil a ta Vam ho do nebe Vychvalnje, kdyby jí taky udělal

žfvítína její Stará. léta jako té ubohé Růžence, Vero ptec by mne to ne-
to by tak ještě soháaelo. _

'mohlo děvčatkám udělat, tu by V městech museli být sanlí
.Š ø, _n._~~ n v›,,v, .;_v ˇ-4/ -_ć:.\*.»_-z „nJL

4“ --- taml V městech nesmí člověk nic věřit, aby nebyl
„z ›`ˇ~“~;^:*==-=.'z'“.ı l_"'ľ:fl,^ˇ-`-=f'ž-;:“ˇ"“`- 7*i`5".'ì*
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Sprostaka dtˇžený --- hned. je vám člověk docela jiný, když nic

V R a d. je to na Vás docela Vidět, že nejste ten, co jste byl. Když`;~:m_j›.z,v_- ,=\z\_‹ ,.
Ě .v.\-.`“`›z;-

šel do města, byl jste kašpárek a nyní jste již docela Kašpar.
›“ éflv “-vˇ c S t a. 1. To none ale prec Vrta hlavu s tun hrbačkem, na Zeno9 §77 Šflı' 'zL0, -'ęg; _ .›zv_.,;,~.
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vzpomenout nesmím. Co pak tomu Vy, pane hospodský, říkáte,
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H O S p. Co je, to Vam těžko říct, ja ho držel Za kejklíře, Do-

iehni): ĹŠpeh01ln.
R a d. Ty. to ıname opatrny p. starosto. Spehoun, jıste spelıoun.

„ż~,;nì\`=;,›:z_-;._“›_j\v, j _ S t a 1“. Spelıoun V obcí a ja Opatrný starosta. Ven --»--- ja ne-
šturmovat.  An 2' ‹` „'±=ž-^f«'zfl~.‹.-. `€ .z _ z _ľˇ`-;š7- 3 §.'‹J‹=“.»:\'v: ıT=='“‹7ìž'~.“L.~ı-=ľ=_
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R8. cl Éšlìgfš :€š.€š^ššé.š“š'ž€ž šżvüššzı.
S ta 1“. '50 nežìěłé mc, šturšnovzčžżz ııêcíšášššfl cžššøu 05088,

ıšousešììřz “muS“š_ van, V Obcí żúašzí špêšıounžn. Na šìbenicâ S nšmš 'S0
.fiVám 1“a.dOSˇ`š:,‰ to 'bude šasi: 'mo celøu êìěđìnšı, až se bššëe Ěfš_Ožš“;;›:šê.žž

š:š‰3š:šícì šfleššøššn, Éä. §30 sám `š.ìa.š“š1 døprmwšdąím, ÉQĚQQ Zšaâce
H O S p. Na,pž“€«“::Ě, p8.š1e €ê“š::š;1“0S“%;ê„ m“ıSš:š:€ ho šnžâ apšyăiøm.
" É 8, 1*. CO míêj, màáššše QQ
- S p. šăžìe pašž? %
5 'ii fčš. "š7 Obcí, On :úáinš neujáa, Ésšššin Sżżzšføsta. 1
H G S p. Š. šzšfyž Šìž uššš 8;. p1`cì“1ì.
5 É 8, 1“. Šašš: pšżcfnš, Vy mě žžbìâzníte, šp€ì“šfl:š`flm, špehflımn pš“€hš“šáżžuš;
H O S p. ÍŤ\/íoje, đěvęčšša, §18 wˇiđěìa, když äø města. šła, ›---

Lıtškaì Éaížü Zajšťz, šžčsyž Ě-Zšø pfšs hflní.
5 *€ 8, 1“. ì"§'8„ Haššamešzš. musí děvečšflìa.
H O žžš p. (vøìà) Běíuìéìšø, Ě.-ide Ésì.
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Á. (D, UK Mi ±ˇ“*
3 É 8.. 12 Propażìešıé děvčęv,

1“ıêšcì“`fxy*šZ1ìa*S, hejg -»--
B ě 4;. Šaššéhø špeìšøıma, ga €`z,š“š;ı Ă mìš; , ˇ*

‹~“"ľL_<. U.." víđěìa, użšìššsčšfiı špelëšoušm, ìišfžšč išžèšo
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(ŤE; \Ť..iˇ;'“ŽR Qn €Ě„.› Íëšeflfìäăìa Ě”n;`Ě:›*á,čĹŠ;šˇa, šševšš --«»~ Čaržìw -
Zapříż.

5 t 8. 1“. “ž;š„zššpš.šıt, šm buđe viset.
B ě Í. Päššsínı Vás, pane Sìarøsta, jen ˇífšzo nevěštę, mně je ho

já bych pm :něj pì8..ìš8„ìa.. í
R 8, Či. Ty pì'čú=;at pm šp€Í'n{mn8,, propadené děvče, Ošfš. “š:ıĹ UıČa.š;“šffl=ˇ€žxì=
B ě 1;. íľfn je ˇâıuze debrý, :mrzí m8.mìnk8. ho taky čzšwélí, Ée <:h`žÝ:á‹ž:`fžĚ,ží%,,

za Ošfı šı --›-
R 8. čí. jistě šıč8„1“O`šfe.ì, Všechšıy â.ěvč8„ż8,, ženy' 8, ba,%:š3;f pQì“:żìâ.żzš1ìĹš„

pán Bˇůìfż S ššášfiúì, Celá Obes Občarøváııa..
B Ě Í. Vám. Châìăša ì'f`1š.ci;, že fm ---
R a cí. UČaš`O“Va,Íš„.
E ě É. Ne.,
R 8; cí. C8 pak.
B ě Í. On ji da1“‹3Va.š. pęľıíze, aby Se Váš: Své nemocí pøšìlšıít šš?žž'3šíš,ìa.„
5 É 8. 1“. Tak fıám přes p1“cì“.zì. Pověz, Bětušlšø, nebøš se nšžż. »--‹

pøvěz jeıffı, Liana prchì. §é„ pošlu radního Sìuhu Drápala, żen ha
Vyůrápá, že Šaìšo chšfëı, køhø ìapšıe, ten mu Éìsżıě Z đrâpíš š“x€`=Jˇ§;"1„7:§š
Høšìem, kde je Dıápaì. §4.0}

H O S p. Aìe p. Sìarøsżø, co mˇyˇSšíte, Oššš. je dávnø V m›l.Ť>.Stě 8.
za. městem, Šůh Ví kde, nebe ráno ho již pożkaìa Růženka V šììš-ìšüžš.

S t 8. šf. Sìakøvití tí měšťané, tí musejí mít Vždy předgıost pìřeâ.
námi -- tí budou. mít Zase přednost a česż před námi. Spehøššm,
mrádse vìasti Vëšeż a. nıy nic --~ ukradli nám Zase tu čest. DOmâ;‰‰

żoho Vína, Ona, 0 ıšëm věděìa ~«- Éá jí hned dám de šatìavjê, Éí Ceìou
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j St a r. Věřím várn to rád, že jste se nenadála, Vy píìtjdete do
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S t a I. A Voršilka půjde taky s Vámi, obě do šatłavy, roZ~
Iľďımíte mně.  
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ä7*`.`-„`?z;`- Í: '_ Š “ˇ- 'o.§.'p_jě.;(n1t preo nekoho, aby nebyìy prázdné, nač jsme je vystavìli.  
j H o s p. (od okna ødstøııpž). Dorotka sama seno. jde

D o 1“. já Vám nerozuıníın, dyt jsem

t * S t a r. Kuna sama do pastí. Počkej, Opatrný starosta tebe šapne.

9.Výstup. Ý
Eorotka apředešłí

D o 3:. (p01.;10,»,i ae S±3,r05‹,±.0vi)_ Vìnctnkn, toho jsem se nenadáła, že
fìemáte Zde tak Vzáeného hosta --~ pana starostu.

 ľ5a±1zz.vy. _ j
11“ *' D o 1“. já? ˇ o á
j Star. Vy, ano, Vy. t

D o 1“. já ubohá, dyt jsem nie nenděìaìa, přioháaírn od V01“-
\:. ~› p._s1lk`y,' ta Vám to dosvědčıt může.

dobrá dušžěka,t nie
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t S t ar. Zde není místo s Vámi se našteřít, před práˇvem teprv

šłjçzotom rozsoudím, Zatím S Vámi do šatlavy. .
D 0 r. (áá. Sęđø pláče). Ubohá, ani kuřátka jsem nikdy neubližiša

j o S t a I. To ale nemáte dělat, nemáte posloužit, obavlv~ ._.,

`„`?;«",~'›L".»ì ı .É-.a'ø,__.-_. v -4*“ 512
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D o 1“. Já ubohé. jak žíva ani špehouna neviděla.  
S t a 1“. jNepì"etVaí“ujte se před slavným ouřadem. Hrbáčka jste

aììÍo.taky nikdy neviděla.
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ráda posloužím. j `
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;fšpehounůrn. “ j

aD o r. Toho jsem Víděìa, ale bála jsem se ho Zdaìeka, on je

o D o 1“. Co Vám to napadá špehonn. Dyť 1ná.me nyní svatý pokoj
špehounı pry jen ve vojnáťıh chodí, tak mně to sama matička

Bůh jí dej Za to [41] nebe, byla Vám to moudra
znal  jste jí sám pane starosto, není mi zapotřebí ji chváìít.

_, R a d. Tu to máme, pane starosto, na to jsme nepříšlì, to námg«.*_›fl.:‹“;;fl;'.:v.-.`z;~ `~=*- z. v_._„.. _çE==~‹.f;zž--_'‹,-1-:_.ı,,^.ı-. :z zż.
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že je pokoj -- špehounì jen ve fiıojnách vojáky špehnjí
se jmenujı a jsou špehouny. A my zde ani vojáky nemá,m=e.*fe~›;>ø.`;~*'z:7á3*.@=`vˇz=x,_z,
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vy Všechno vyčmucháte, jste moudra osoba V obci, Vy to  
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žı T. Ěfeıl S tíııfe. Ě
D O Čaš`eČìëš;.“ìíš; a "te e

e R Zš, ší. Ěěíepověđěì “_Éžše1“fl ŠLO ˇvfášzı šıepřeđ, že bude véıaı »zm-
V šjbeš. 'š;`flí`š; ˇ»›*šecš14šš=§;“ žefıý OČa1“0`šfe„11e -- já Vám nzmí ani ze š“šiš,e`ťš_
afšeeżnâ Íš“%Í.a,àíeš1eš<;“á 17zee“ìe}‰fe, jàeeżìí fiaÍâ~š:5;' Šaeżit nebšıđe. L

G 1“ žêafy, Éá eâešfmì ìıeveříšfn., io jsem Same }`ı1eš1peeäì,
V šąvšžf `š='zš„if1“:z ˇV`ąIfe1'nżÉš,ìì. _

E e 1*, CO, že v3fSmá,ìì? "Vy żš.“ıeef~Jí'š;e ejlc, ale až budeże Sìyšet, pizz-
Zšıéçâe, že ;šŤšflć;›š“e*ì1š:.& není šflíe zıbgzf šeđačeımıı m7ëìŤ`ìíì€ž, eľìeš ee
je peavfâe, 'že že pľeväe.

ě. (?řìžšeđ.nejz. ";.`0 je jìeìťě p1“a_.Váìe. Íëzíìıìvàıe Éen do Oči mìaø-
Lš panem ìm-žšnàřì, ab 7 Vì~Č=.ě1e,e Íeššy všeeke neví.
D e #5. Nepovím š“1ì<:,§ CO jìeâiě ììevím. Byšne. jeem eu `É.7(šršìììš§,zˇ,

jeme Sázere Známé, 8. poptžıvaìžšž, jsem se fee. who h1`Ěšá.čìšžš„.
5 É ve 1“. Ta vem O něm Vypravevaìêı jìešìe ìšoueìžfgf.
D 0 1? Nie, žen he ešıšfâìiìa.
Ra fì. G11 Éí %,a,Ě{5,f učerOV8,ì.e
DO 1“. ' .e Oči. O”š:eVí“eì8.

jaìšťš =vˇ§7š.`.
R 8, d. Ť ˇ ~
E O 1“. L ,L „à

hšfšišášıek, Inšìen ˇ ıššâlšše.
5 t e, že Éš One Vâın Všechna Vy;šreVeVe„ìa.
D 0 ší Íšůšfı eš1š“Zvìì, ššıvez mála, by šrme byìa. hedně \fypeSk‹e›eš7€z`íe,

:že geem im j;meneVešššàšììšřáàìăeëâ.do Smíühu). §42?
“ ““ L -i

H O S Byť pak není Sìepá, ee pak šıevìđěla ten notný heh?
D O1“. 'TO ììenš. hezke Ođ Vás, Doretkć-, Odseìšìe. mi, nemáme

se žádnémˇeı pm Éeho šıedušı Vysmívat, en. za to nemůže.
G 1? e Š. V měeżech je vém `ì”ı.`fbˇš1, Víc než u nás kopců 8.. žádný

Se Éìfšn neemëìe, bývají to ìaìš Veìeí páni, že se každý tomu veìfl
lflzeżťmš hrbu ještě pokìenš..

B e 1“. Te neđěìá nic, řekla Éššem, pevězte mi jak §20 tedy nìžżm
j:żf`ı'ıee.eV8:t. Pešš `Viìín1, řeššıìa, ìeøìš On se Émenuje. Tak Íedy co de-
ìëçveš. U. Vás Šıefe Ěčišcáený p. `Vš.ìín1, żázaše jsem Se. Ve dne eheăíveì
ne. pfćıeššázšše. 8, Večer pseì a. čefl, Oâjpevěfìěìa mně. A co četl. Te
já nevím, šnívżıš Veìšøžmżż ìêınìhu vžđy před sebou. Měla jste ale přez
de ní naìıìíđneut, Čyť uıníte číst, já, Vás vìdívánı S knížkou -de Š<e~
eìeše, ehedít. já., pì':ìZn8„Ĺìe. se VOš`Šíl,k8., já, ježìešììššráż nahìăđìa, de j.ešišO
kšıíšıšy, teın byìy deeeìe, neznášne písnıeny a Éá jen umím česky číst.

G re Š. 'IO byla, jistě knížka německá --- V městech Vám ti
učení nečteu česky --« Sie mm Vám Všady nešnčììıa pìetž --›- Éá
“te;k3ž` když jsem de š“něS%:a, příšeì, hned Šsem Zahodil ty České knížìąf,
kfàefe mi šnenıinka. koupila. 8„ ìšøupìì si něnıecké, aby že ne. mne:

nepoznał, že jsem Z lomu. --- Ta kniha byìa jistě šf1eěm.eeÍ‰á.
O I. Del jste fzomu -~- ane 11ěnı„eeŤkà.
feš. jííete, že německá. '
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On vidět Všeehıoo, jak jste mě Woeìšììšu mâmžì, ja půjčšıš. jorjfč, veZ~
1;-'J s ,

, ,
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Star. Pane Gı“e`s1ičko oemylte jí, Vy jste ještě 1oìadj'7 až :oe-
máte łse ješjćçě čìo zkoumání co míchat. Dorotko, jen vypravojte, co
10 by O za . ního. V Ý

D o r. Jistě ne německá.. Něıncí nemívajil tak Veìšz‹;ě knìłıjı,
vždycky Víđíváro ty pány Němce maìíčkě knížky vjftahovat, nebo
je vždy s sebou nosí a ukazují o.a,šìn.€:ů.m, že umějí čistí a jsou
ııčení. t  

z S t 8. 1“. Co tedy to musìlo býti za knihu, řekněte nam to Ĺìorotšzšo.
D O 1“. To byla jistě kniha -M čemokněžníků.

: R a d. (Oože sobě čelo.) Mně již pot na čeìe Vyr
ęìyšel jste --«~ černokoěžníků. ^ A

_.Dot. Ano, V nou V nj čjtaval, až prý do
noci, to je Vám strašná hodina, ta Iatá., V to ma ˇ
jchsově -vf- moc svou provozovat. o
t B ě t 11 Š 1; a (vzkřilšne). já se budu nyní Velice bát. Vidíte, Vín-
Ĺcinku, já vam nyní za celý svět. V nocí s vámi do słzìepa nepůjdu.
[43] Noste sam tam tu vodu a nebo si to vodu ve dne s tím
pivem akořałkoo namíchejte, jak Chcete, sìyěeì jste Dorotku »-

Qjx t-I}< hd\ Pan_e starosto,

Šøøv-flvůı
ł-A“.É.-Í

tˇjo
_v*
vf.&=""“4 U3

nocí. --- Půl
jehož Zlí du-(

V č Ho sp. PIˇopadené děvče, co tí to napadá, když se bojíš, jdi
ji do kuchyně a :o.ep1et`Í se sem, já si sam hostí obsloužím.

j S taì“. Nfemaťte Dorotì-iu --~ s too knihou,-M rád bych přec
Věděl, co to musí být za knihu, oi.kčìy jsem jí nevìáěì.

Dor.,Neža€ìejte ji sobě ani Vidět, to není po đobrěro. Když
prýdněkäo nie neví a chce něco vědět, :oa,hìěđoe prý do kzoihjz a
hne to Ví. ~ ` `

, « B ě t. Dďoře už to vím,_p1“oč 'ten pán nıamìoee říkal, aby mne
ev hospoâě sìoˇo.,ži.t nenecììala a když ho roamilnka jístììa, že si mne
Víncinek vezme, že to bude štěstí. pro chuàě děvče, řekl jí, že si
mne hostpodslštý fševežme. 011. na.hìěđ1 jìstě Čżo tě knihy a Věčšěì to
hnečì, že sí mne, Vìııcìoku, Iıejxˇezroete. ja jøˇéčjıco nevěřím, Vy jste łhář
avjste mne o1“ı1ášjž“š.íš., ja püjcìu pryč a tá Vas sìoužilt nebˇošíìo. ˇVjf jste
Íaìëšììý ke ì^š'šI3.ëf;; (ot-:Ĺrě„ si oči za-stěrìšoo). Ť
j H O s p. 'IO děvče je pomateoě. Došzˇotššio mìčte O tejkníže.  

R a d. On jí jistě taky učaroVaÍž.
 AD o 1“. To není vam Všecko, oo věđěì ještě v:Íe.

 H o S p. Až moc jíž na tom máme, nechci Víc Vědět.
 n D o I. "Měj prý taky čarodějšjíckoo. toorìšu. Vo1`ší1;L:a jj sama.
viděla. Staì prý jedıżżoo s routkotı o. oìšěnìša a žekì: ,,Vo“ršì1ì<:o, po-‹
àívejte se na to mysììvámu. L1 lesa, teˇfo. šnysìívee má množství pěšš-
nýeh łëzoìubů“.  ,,Co“, osšnaša, se Voršìlka., „ja hoìuby viđět na

MŠ_ 93 §D..‹ ('D<

Ímysììvně, dyt jsem stara, Lfoofoa oevíčàíıo. stž“eeì'żo., kterak hotubje“.
alprýjší tu roorìoı le očko, a šaoeă celá nfżyslìvaľna ıĹ s šeseżno pàed

ní, před .samýma očima staìa. To není po ć.oŤforem.
j B ě t. Viděl až do myslìvárny holuby :ena střeše, jistě tím spíše

mohš vìcìět je nam ăo hospooìy, to není tak äaìeko jako n“šysìíVžš„ma.
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šı1š.eìe že šžìfı vaše evědemi, Všeăčı š“1eb“;x€le`ìe M- já. păıjıìu zá,
pevžšfšı mššmâeee, Šašš Éete mne ššìašneì. V37 jsìe špaíšąý a darebüý
ČĚĹ€Ťšì7šĚ~?. ~““-ˇ“ Ĺešìešżìe). ø e
kďš Žìšššăàgľüá děvče Šàìăizní -- propaxìezšìý šfıfřeeìš, že jsem mu

G :čce Š. ee emíehe). ìášy, Íáry -~› “š;O ˇžıejeeu žáčme čáry, in
šzezhıšfìflšu `žz~ˇ ıˇfnesteeìı jmenují ii Pešepeeżìv 8. každý mšadý pán

eeˇìˇše Íàzgepì a he pří ezobe neeííì aby eìflzrızı něj moˇâšľn `ššìíä8.t {4zQg
ne. pekne eíıfeeššy --- te nejsou čáfy.

De Vy ne`=Jěřš.ež, 1:0 vám Všechna nâe, tak eìyšíıe, käyž jí“e.áŤ3;`
"‰?ˇ‹;ıı`šììš~ša. Zase věže :š.“€›š;žš^ky Se pedíšfaìe, en byìe pod ní. jen ımalìăkžš,
ııëzšıššêe. Éeššo máš: -»-«- eìyˇš“í€e jako máššz ~-~‹- a, uděìenì Z ní eenšflš. veìkeu,
jżıêše hìexfe, aše ee šnašá hšašfe, mšš.Ě2.:e“šfê„, ìììeve.. Éešše čìøveìšıa. e,
jeì`~fš'ìě větší, Éešzie ššiepeší, až ˇVoršììšżše. S*âZ`ae`š;1em vyäříkìa. 5 ìžemâre
uêìăìet veìbšeucìe., te vám ješžıě eìe ~-- že potom nejsou čáry. z

G rüš. {€1á Se cìø Sżnžeìżzhze. Lâ1“y,făı1`y,Ovšem 'te neìsou žážìne zžšâ: f*
~~-~ żo jevem Šee t8.ì{O“ž2'é*„ S`ì{'š;šš,,A ktešsá věcí žššˇeììčují.

D O I“. Ano ---- 8.110, pěššnă; že Sš‹;1.e„ ---- ìšđyž Za. eìüıešn, Ze. ee`ì›§šešš'š
ìá:-.izıe me ııžìešejzžie Z ní petefea 2*“ žen“-cìe., pane ìžšfexešâřeì.

G re TO jsou Vám aíe đeeeša. Šiná Sššìe..
D e I. šìáäe Veìášn, ýštèá Slššša.
S É e ší. A ee Éìenıu e1`šìì.Í§š8.,Ĺš.~“:.“š:ež`ê„ te Sfzıma. vàeľıeìa.

t D ev 1“. žžšırflšzììe, ete jí nšhmˇLeuvejì, že to pešıze ia Sˇššıše,

má Le*

CŽ)
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Q.-»vvivn
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_“;eš1 äăfe, Éıeffš ıžnšeáý pešı ìá:*fe`€_“fıáì*, musí jìeżë ëjýfí“. “ìen chytľâ'
‹"*`Š*~hšfbıfıšíeřz Z š1čă.e“ìe, taky ìıešfšříeeí. 01:1 je čefodëníìi, řeìsa. ÉO Ver-

š“éi.š=f;flz“ż eapíreš, že neìseıı žádné čá.1“`y. Byť víże, že žàžìnjý Zìeäěj
xfânm. neìžešzžee, je Zšeđej 8. žıáđný podvoäníìš, łšdšfž Oìšìafme, že je
peeìvedeíšflz M neeí~ìì 'ie pżťevda. pšžee hespoväee --~ mueížıe mi pří-

Ě. ŤT, „ nv „ ~ , 1 „ .,
P;:;n.à*<“j›.

Íšx S3, ex, L ž.š.OSpeäeìš§,f, Éešıe te,šz; Zbešıijflýˇ, eeeıžı-»ší 3Oš.`O“â:Ťš‹;e. §:›š_“e.V‹ìÍiu.
Ý Ĺšz 8 i“. z, Q) ˇ mšš myeìü. ----- `ăe7eršíìÉ{e se šıejìepe přesvěäčìì

nıeìàıše. --~ ee je --- 23. te, vám ‰
D O 1“. One. żmıš; šzepeešeđz ì"e`š;7żfš. pen. Vììf'Lš:n ìıoäeý 8. poetìvý

€íì=ť:›`veĚ{, e. Šâ šrıe. tem Sżála. 8.. jí že je čaflšeděník, 8. tak jsme
vám, peĚš„1š›„žìáš.ìLì, že jeme Se V mefzueteeü røzešìy 8, te skrz Éehe

ìe11“ììžä.ăìše„ jšeenı ještě venku za dveře šžřìčeìa, že je čerožìenílš, aby'
ta hìež.1p,2ì Veíˇšíìka šfıemšìe. pesìední ešìove šìa Vfcìıu.

Gre Může být, že :êná Voršìlka pšřee âebřře, On. může
pee'âì"v-ˇý' Čkšvěìflì.

D O fc. jˇđšëıe mi S Vaší peeżìvożští V šııeeâıeeh, tam je ìšeždý pe-
` , kťříyž “š1mš'Ĺ dďšře Bıáì a má k `š:O“mu. pěkný keľeât, üeba. teššy

§43 eeežený, Éašššo tee.. ìšfbáčešše --- Éìž te, ba.š:`V8. se mi na něm neìíbí,
pÉ;Ť`e<?ı časy ehodívaì prý heetrnıen V Zeìeném š<8„bâ.te 8. žen ferášeìšz

eešıene Oblekeì jako mysìívcì, když eììıodíì jaľäiš ii mysììveì §18,
h‹;›šf1, ı“ez“uš”:ıšˇš;e mně. Ý e

S É a rc. T0 ınnă p - á ìfìeveu, je--li čaređăeíšž 8. nebo peetivýˇ
čìeveìš -- ee Vìastně my Záe šıerezhođııeme --- pane rađnă,
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 a G r e Š. Tolik smyslů.  V  

jsou prázdné --‹ ale zkušené --- pane radní tedy Založime protokoì
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agaˇošejte -oeìý Slavný, výbor, a, to na radnicí -- tolik ìıłav
přece. V A A A V z ˇ  

S ta r. Nikterak -- vy tomu nerozumíte. Toenejsou hìavy, jak
joe obyčejné hlavy, ty jsou vybrané a proto se jmenují výbor, ne-

a aaležmeme a vjzřknenı nađi hrbáčkem pravdu, neomyìný TOZSUCĚŇ "
Z 7 j (Opona Ajspaóìšìe.)  j ”

.šeàšaaaìl,
“ (Světoioe U Vojtíššša.

X31' EH:nn

1. Výstup.- ˇ
, › _ 11 Sfiůlkll

o e Růž. Radostna mi toto práce pro otoeì Dobry otec, jemu
nemá žádná práce obtížná, říkávaz „Dyť pracují pro tebe, má Rùv-
jžeaìžo.“ A mně to jde tak Zdlouha, jeem cela Zamyšìena (afżíra oči),

jsem tak Slabá a nemohu Srdci poručìt. Ubohý otec, kdyby
jo, meho Srdce nahlédnoutì mohì, mši by útrpzaoet Se mnou. já mu
fee velký Zârmutek ı“ž.č,inì1a. Doìšré dítě to nema nikdy rodiče
,rmootit ---v Vfšaııu se ìš: šaoì^.zooı“fl jeřao a příSì.ììoíoa ve Všem ˇoýaž. poelušnoá
na vždy. “ V a j a

Ť j L 2:. V ý S t u p.
 ,RůženkaaDo1”o~t1‹:a.
o r. Růženka pììna, Vždy jen při práeí.  

R ů Nemìlují Zahaìku, otec mi ì'“íkăwá : ,,ZahalKa heveoe
nikdy k doˇforemu,“ oìozvìašżë mají <‰'ìšy býżì pž:a„eoˇž,fì4:y, praeoxfìtoet
prý ošžrasa ženského pohìaví.“
Í D o 1“. 'fo je pravda, mlada děvčatšša nemají Zahaìet nikdy,
jkoìjzyž potom ataoou Se ženušìêiamì, sobě uìehčìì mohou.
j o R ů ja mysìím že ne, že ììoepoäyzoe má šoýàìí jím více příčínìívá.

 “ B o šf. €Ť)*oaVš.a,štă která dostane Za maže žeˇbrařčza, neb mrzáka,
L aatajjma ˇooìošfn bíđoe, trapné ž,i.Voì337*€ì. Vas by mne byìo, Růženko,

 inpjřeee ìšżo. e
~ R ů Ž. <Od;úì€øľz-mše øhvíìž.) Vžđj - `vž`šeoš“;.;of,7 šıeınažou býti na světě
boìaaty a chudých je přece Veżší pofšeż. Ý M 7 j

B o 1“. ?ì'Ĺ“é.ìa bych Vam, abyste, dgo počtu těch maĹš.o opřiııáìežela.
Ĺ Riı Ž. "fo Záleží na Panu Bohu, ìšożoau více požehna. Ý

Ěšoı“. A na vás, kayž ty đary od něho příjmeże, S nimi ne-
pošêıaáaešze. É/ˇidíte, mììa Růžeoľao, jašae štěstí na příkšađ být paní hospod“-
Skfoo, ,žádná těžká prace, ješšoealívaët, pečené krájet, co chutné, ty
nejłepší kousky pro sebe vyvoìíìì a io Všechno Zdarma, hostí potom
ovešejeìššao Zapìatí V j  

'\ı ""'ì'C›

e Ro-Ž. já ale ,nemam žádnou hospodu.
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D o iz“. Vím, že nemáte, ale můžete Éì lehko mít. Víneínełfl: fžšáš
je hospođský, je vám do vás Z8mì1o`vˇá11 až po ì<:ž`I‹š:, on se Vám Éešże
pro Vás Zbìáznž.

R ü ž. (Se zasxnëje.) To bych vém mu nepřáìo., já myslím, že je
trochu Střelený, jak obyčejně 'tí mladí nyni bývají 8, když děvče sflˇìčší
«-~ ale ne pro mne, to se mejìíte. 8 J §47„}_

 D O r. On eeìé noci se t1“ápí, nemůže 8ní spát, je oełý jíž oìš:á~
pený 8, mne že ho ìíto.

Růž. (Se snıëge.) Ubož‰ê„t1~io Lıtrżìpeoý -- vyhlíží jako ì3“„1š€;8,č,
jako sud, Z keereho pivo točí.  

Dor. Ale to jeho srdečko.
Růž. je ovšem male, že ho V tom soudečku nevidět. L
D O 1:. Růženko, jste V dobrém rozmaru, tak Vás ráda `š.šìdíı:ž1,

ráođa si Zažertujete 8 Vinoínek taky je šsád Veselý, obzvlášìë s kıásıooıı
Růženkou, není-ší praıfda?  8

R ů ž. On. se mnou málo žertoveì 8. já s ním málo nsìuvíìon.
D O I“. Vidíte, má Růžerıko, on je Vám Veììce sžıyđìivý 8 nesmeìý,

boji a, stydí se Vám svou lásku Vyjevìt.
Růž. Poohybuji. On mšıe šoeohce, Ví fıapífed, že se Z8, ìıššťìsço-

skoo đoeela, nehodím.
 D o 1“. Růžeııko, co to povídáte? Naopak, vy“ tak krásná, §81;

by Vás Vymaíovol, tu by ìeprv Ěoosże jako? hoìubì do hošoľooíke, 2,8,
Vámi łítaìí 8 se táhìí do hospoägf -«-~ 1:81; ınìedxâ. 8 pěkná hospodskâ

Růž. jo, aìe jsem äzuze neo`oš:8,to;á„, to ví Šiž Víneíneìš 8.8 pˇš:o'5*;o›
mne ehtět ani nemůže, po`äš`;"e7ooje rećìešì Zššošeoou lıoospodyň 8 si ìoıoflu
já jsem ještě mìadá.

D o 1“. Všechno se časem pođđá. Cao. fšìsžıě Iıehìetìš. Zoe, Žádná
R ü Ž. Tak dobře. Íšôçyž na ìeta.. ììeìfšìedí 8 Vy ho "tak ˇv„7yeĚíìW8,š8ìš~

jete, mohìo. bysˇìıe si ho s»8.fo8 vzít.
D o 1“. flíněvìvě.) ˇìľy ìšezfoožoá. §88 SŠ. Íššo Vzíëı, Šá se `šž€ìžW8;”t.

Vy pošeżíìá, Ýıševíiìe, že jsem Zeehošfalêø peıíšoa, mohìa Ésem Éżìoełçšo
dostat, nežje eeìýf žen Ě7ín.eešz»: í s Éefeo hospodou, lšđgfišyošı byša €hÉižÉš`š~8
se Vđávoi. 38. pażoneoství Zadat Z8. šıospođoi

R u. Z. Vámi steìně ˇíıeìšy smýšìínı. 8 8 Ď
D O I. Vy ke mně se rovnat. jen se V8,ı“žš hrbáček oká,Z8.ì,

celá. hned Zbrčená, že anà žen ˇmìo ììex2“ìć;â“âie. Mně by Ý,8kov5'šˇ hfb-âčřeeìš
mohl pìč`ìÉí`t Í

8 Rů Ž. Prosím, Éoflfożššo, neobììžujìie ììđem, 1‹:âieš“`ýcì8 eššìo 1še;ž888„że8.
já. pomìovu 8., na ctí eìrháoâ nešf8.à8„ sìyším -- żo je lezľíeh. “

D O 1:. Neznâın hrbâčlša. Pođăvejšnıe se; urazìša. Šsem h1`‰8„eš‹:8„.e
'EO je Vâın hřícfo, mìuvìt p1“8.Väu„ 8

Rů Ž. Ne młuvít pravdu., 8„Ě.e š'š8„ ożí ut1”ì88.,t, to že hřích 8 çgıžrożo
nechci, abyste mi `v“'ícekr8ìe S çonšìuvoo pì'“íeh8„Zeì8„,. 8

D o 1“. (hnšvìvš). Dobře, žen komu není racìjá, tomu meni §;=oo`“š„‹;.=~‹3ì.
{48.] já. mysìím S Vámi Cìobře. Fůçšdu, 8 Vy, h1“dŠ.á panenko,
V37 S Vaší hloopoıı krásou 8, hrdosti. osìeneże 118. š.šoìž.č}š;8.eeìš. si
paınatošte 8 1“oZV8ž*[e. Více Vám neřekno. <0€Eeęjđe€.}
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3. Výstupy
Růženka.

jaké to vyłšrůšžky -~_-Z ostanu na holìčkach E Třeba, nebudu
.přece co htovat. Lebcep přece se putuje počestněmu ot samotě 8.
e5vů} Vlastnı ranecek lehčep nese, než mít po boku společníka, ktettřˇ

tezky tanec na naše slabé rámě vloží, aby jen při nás Iehčeíi
s_<k,I.á.Čet1 mohl. Ukovaná býti, kterého srdce nemìluje nenavídž,
]e nesnesıteìne. (odejde) 5

4. Vý s tu p.
Q Vojtěch a bospodský. 8

V oj t._K1^as1'ıý den., kdyby jen Vždy krasny den jakšoko,
srdce potěšil. Sìunečko svými paprsky osvěcuje.
Š_jì H O S p. (Postoupí a pozdraví.) `  

Voj t. Pan hospodský k nam. d d
. _H O s p. Když Yojtíšek nikdy se neukazuje do hospody, musi.

hiospodský sam se gedenkráte Vojtíškovì ukázat, ovšem, mělo
1,ž.Q. býtı naopak. ` 8 ˇ
f* Vo j t. Jsernıvždy Zaıněstnaný a starým. lidem nejìepe doma.

Hosp. Ríkavá se, doma nejìíp --- a proto bych sobě před,
aby Vám také u mne mohlo býti doma.
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Vo j t. Ja ale bych to sobě nepřál, nebyło by mi to jistě pšto-
tspěšno --vv brzy by byla ta chaloupka k tvžzm přenesená.

fženkou a třeba 1 bez cbaìoupky.  
V Oj t. To by vam Zase málo prospělog Ă _

j Hosp. Vehce mnoho, hospodu mam krásně spořadanou 8.
je Vam živý cbléb. A “ e `f~,'z;_irz;,'3;_ç~ 1-_`v-:.
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8 V O j t. Nepocbybují.
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H osp. Napřed klec a potom do ní ptáčka,
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1,  H oz s p. Ale Z8.potřebí k tomu ještě dobrou bospodyňku,
.ìs_ne.t5amým chlebem .žıv }e člověk.

X70 j _t. O tu vy se postarate.
"ˇC'3 Í""Š QM.N Cl-Ina kìec _

od " .V o j t. je ještě mlada a do hospody se Vam nehodí, tam Zběbšejší

H os p. Mladá a xšand
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ná, právě dvě Vlastnosti pro bospodskou,
jako ten magnet . , tak hosty í peníze k sobě táhnou a ty

. **13,
f,'_Ä;. V oj t. Rádbych sice své dítě před smrtí Zaopatřené Vidět, ale ›--»-

.-.. ve “` ^ H o sp. Nebude Růženka Zaopatřena dosti? Hospodský ješte
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džtek raduše.

(-.ˇ;'^. ,›~.vflv4~
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(Ť. łiíf* __,,._.
H

nv-ødbfiøııııvàı“*ov \Uˇ)<
‹““2'“Ű,><; ă1Q< gxoš t. Í`*Ĺ'esa.b§,fnu} 'ný poctívý Čľtověk, když se pittžtršìì,

“ aro. nebyì hospodsayrn M pracoyìtebo obžíyuge.
H o sp. 'ŽE mne aìe onr pr`odás./'at nenausí. Šıní pracugí na
tornu ještě sarní ten Vejdeìek přínašefií. _
V (JŠ É. (ľotžese rarnenern.) TG je p1“8.VÖ.8..
H o s p. Tedy by Růženka jistě nechybìla.  
V oj t. Když se jí ìíbřxt bude 8. bude cbtít, ja ší neZŤoš;`€š.žĹš.s*o._š§í..
Hosp. krotože Éste do'br§,?' a rnotrdrjgšf otec, otec se take ,_n.~'> ,CÍÍ2...x

<`{;< tü ı›-‹;< 5'_}3\ ;....„...ıĚfžížg t. tak bycb 1 ya sob
H o s p. Tedy vaše sìłovo É
V oj t. Napřed sìovo řìůžeršky, po“torn
tìosp. O to se postararrı. Hospoda že vět

pĚÍ`ĚÉ“Í1”}fj€. {É7”e;~š‹3ìe ocìejde.)„,_š
.ˇ„_o<'ffìì”""3"Šgú\

ì*~;ì<

›-3,......I'.Iıv-›-č431):_-3'›1`~`I1<

čšnflfitbudu.
E1 bfb a

Y r -5. Ě/ y s t u p.
V jtěc.

8 8 Ten krb každému V očích, tak ten krátko;sr*e.k§ý svět jen .sevnrtř
a ia take s ním. Ítdlyfnat představrıje svůj rošýrì a se s níărn Ínonosìš,

Ěflìaospodský hospodu a Vejděìky --~ ubobý aìe brbaček, ten nema nic
představuje svou poctìvost. Poctrvost, to ovšern za naších
yetcbe vzbožš., na to nyní rnatý odbyt a rnašou cenou pìatí ; tìtkšr~

rfato se sa starýcb časů : 5 poctíyostă nejdále ptíà de, aše nyní již ne,
ta stara pš"ísìo`-ví nepìatt, co starebo, ˇvšecbno vyjde Z nfıody.

CD ,.1$“^

F3“ <Ž se. stop.
Voštěcb a - oka.:W 'QjoN< CD

R ir Ž. “ˇ(ˇvˇystøe,,xš.`;f=s_3É
Voì t. Dobře, žes pžìsša, musím odejí“t po prací. (_odejde.} {5o.Í;
R ů ž. 'fen otec ani cb.ˇvìĚ.ku sobe odpočìnoutí neda. Bůh cbratì,

Íëkšdyby rněì být nernocnýrn. Mana radost, když bo ždrayebo vădtro..
ke store 8, bšeštasetna Ěüorotka, co mne s`“z.7ými kìevetarnì

ššaešłžaìa, rnobìa j,ìž být košíìe pro otce b.o`toVa, aìe rnusírn to nyní
;n_čabì'afiìĚp2I(ZaìrŽepe se na dveře.) Zase 1ł.'rěkČ.O, Vyhìíži to S tou mou pšľafií

se rnnou. (_ža§ż.:ì_epf.z se j,:žottra?ee.},, So pak jsem tak Zaporo.enuta?
{,Žaa.`t*t}Ě.€ží~.) ÍÉŽJĹČĚ -

7. V ý s t u p.
Hospodsky a Růženka.

H os p. €j_otzevž'*e.) ìřdšìír Růženko, jste V prací ceìe pobìtbena, Éako
V brobë ticho, neosrnëììì jsem se ani Vstoupítì, až inne přece Vaš lí-
Ťàeežný bìasek savoìad..

R 'Čr ž. Űdpustte nn, pane bospodskv, rada bych tu prací dodvš-
a t čìoˇvěk rna jen mysi -«~
ˇ Vy jste mysìeìa, nerad Ésero Vas Vytrbì.

Nedětê. rıìc, fga Éen rnysleìa.*;fifiÍ« ăi“C3:N-<U3çâ
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Děvčátka ráda mysli. _
 Na otce mého jsem myslela. jistě chcete s ním mluvit.

_ I'Take, ale napřed s dceruškou. _ _ L
To nebude jistě tak důležité. _ t

Pro zrrıue velice. Přicházim s prosbou.
S prosbou na mne! i _

Ano, doufám, že inne ueoslyšite.
jistě chcete od mého otce nějaký košičele

Krásně košíčky umi ,váš otec plěsti, ale pro mne by
ný ueiiodil. já chci něco Vice, co by mne těšilo.

posloužit. l c  
ší o s p. Raděj bych. vzal tu krásnou ručenku, která ten itošiček
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Vaši ručinku, krásná Růženko, O tu vás žádám a prosim.
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j Růž.Sr1adjnol ji Vám najit, řilçáváte V hospodě, že je těcis
ˇìěuˇčat všady až nazbyt jako hrušek na vybráni.__- ,?_‹'“_‹;->›“'-FLf__<fl~`=:`:"'fÍ' ^

žvzn - ˇ'_~±,-,zčz=,x_. . _v›n_ _
1-\ ě Růž. Vy se mnou žertujete, jste tomu uvyklý V hospodě.

 H o s p. Uclıovej Bůh s vámi žertovat. jsem svobodný a s Vámi
dobre a upřırnrıě smýšiiru Musim se skutečně ožerıit, mám hospodu
flà,vrte, iiospodáistwí se nedaří bez žerıušky, žena je terı Zlatý sloup,

dům drží. Takový potřebuji. Nelíbìla by se vám má bospoda ?
s R ů Ž. je pěkná. L  _

 H o sp. Ráj ale byl ještě krásnější a přece V něm bylo ubohému

R ů Ž. Tak si ji vezměte, aby vám nebylo smutno.  
H os p. Tu nyni hledám. _ P

jj,  H os p. Šajnů je nyní také dosti, každý na ně žehrá a přece

Ale mezi nimi je těch Zlatálšů Velmi zřídka kde lt dostání;
“ž_Zlato má přednost mezi všemi penězi.
Jj; Růž. Nemůžu soudit, protože Zlata nemám. e

p H o sp. Vy ale, Růžerıko, sama jste to ryzí Zlato mezi všemi
a proto po něm mě srdce žizrıi. L

J? i Rů ž. Tu jste se omejlil: Neni všechno Zlato, co se blyšti.
pfl 'H O S p. Nernýlim se. jaká to bude okrasa hospody, když

ľtaflr krásná hospodská se V ui třpytit bude, tu se pobrnou hosté jako
do úlu, kde sladkost medu cítí, potom bude hospoda Zvele-
perıize se do ní jen hrrıout budou. Vy učinite štastnou hospodu7 _,=
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R ů že. já ale myslim, že žena nemá zapotřebí .býti od jinýeb
je spolšojerıa, když ji jen manžel sobě váží a miluje,ˇ .IM ˇ z:-..z
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Růž. Přeji raději sebe šťastnou učinit.
H O sp. Ó arıo, velice budete šťastná, Zde V chaloupce málo kdo,„,. `~ xx;
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foyás vi, jako o Íialce, která krásně o samotě mezi travou odkvětá.

V hospodě, tam bude každý Vaši krásu obdivovat, jak budete
ištastna. _  

__ '
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Hosp. já. vás, krásná Rážeoiio, jiz ršapřed obtiiyuji
jedině miluji. Proto váro obětuji o_etoiilêˇ;o mě srdce, ale mou eeiou
hospodu; a to bych jistě ršeučirıii išdybych vás tak rrer“oiior“ai__

Ro. Ž. Děkuji vám, se aie . udávat nebudu. L
Čti o sp. Šestii soad ae. lepší .Ĺ čekáte, tu se mejiite. "ÍiŤaiè:

uás jistě zádšfrý mriovat eebude a ln; touto ta hospoda.
R ir Ž. Ítłfemdžu vám. do srdce rš_ab_ied3aou“t.
H o s p. Aie hospodu přece Vidíte. Ta Zdarma. nedá.
Rů Ž. já si hos odr* neber“.  

M I V p 1 Ă' É/L _ O -ˇ- _ Nrøv Jo Il-iosp. Vrro, co are je v ru, klec r s item, lšteif. was
obtflˇeselovat bude, tedy, iÍì{iŽen_lto, `šžaše. sio`=_fo rásr`ıýeb tist. Ý

Rd řšlyšei jste, se Vdávat oebu_du. t
H O s p. já ale siyšei, že jste se již vdávat clitěia.
Rů Ž. To bvla iež, to jsem žádoěreu rieřelšıia nikdy.
H o s p. Tak to byla iež, s tiro b.rbáČ“i<eru jste jen žert

lala, krásn_é divlšiy, ty rády žertuji.
Rd Ž. Bùb cbraă., bycb. sobě Z poctivěbo či. ˇ “ t ˇ ,

to mne neznáte. _
H o s p. Tak :ae žert, povidala jste mi pr'e.Vd.u_, lfšzo o_eotir;<ete,

b a hospoda to (je) veiišy rozdii.
Růž. itdáte dobře, Vy a ori.

_ ' I ze *I fi* '4 .*\f'ł ,_iiosp. To si take saro roysìšro. red __, to s1`det“;so
iıospoda Vaše i liosoodslšý.

Růž. Šestii je Váro. to roiiě 3-.
*.7dá`va.“t nebudu. _ _ J

Hosp. Nevite, R;ir_.šeri_išo, oo je bospoda, jaifšě r“t~ž.«;i:€isti
a sladkosti vás tam čekat , sice byste s tirrš. `ž.fdát.fá1oiuo_
Fo:‹_ž_rše.i_a jste jen ir:_`báčiša a tu vám jistě c§3.`o.tŤ ie yd_ává.ni sa.šia,
se taišě l«:iid_il obce, kdyžlı “fl.fid_ěi, že zde pro żaělfšo ižrásoá RiÍš.ěerš.itšíš.,
dostat jistě šňupirti, odtábd. s dioubyiit Hospodsisý je
trpěiivějši, biute ěeitat. jen uyrreeliejtte to: je u“d.áttat
»---~~ a i'f“ei‹;šo_ět . zzl{_rátl/šza to jeduo si.ot7ičiê:o, arżo >~-- a roáte
a Ěfirieioka. `*š7ašeb_o. ~ i

it Ů. 'ialet Vá.ro sišrá`ti:a řekou, že o_eebáżi. ar:z_i iiospodtr ar“ž__i_
iiospodsle.-.

l _ H. o pv. Vy* rone rżecbeete? aby do i“rt;á_š`i;.i`
W- 1 do jeho iirbii, ten sriad rriěi “`›ˇ est před _tiospoositt,>r'rš,
suadì _ l

Í?“i“<>sirš<i, rre“tupt1e Ě to srdxee oo '
-~‹~ je pootrvý. _

H o s p. A ifàf eri je t _ ““
R ti Vám ` “ošlżš1odi_=_

jste.
H o s p. 'ieièz rrioe ueebeete P

_ R ii ŽL. Ne.
H o s p _
Rd žž. __ _ ušišiu a ta tiobšfě “
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t1ıf“ıff>lć _vala, že pan kupec si ho oblíbil a do učení přijal.
n __

« “=“=ttl‹kupc.ern, máte jistě radost nad ním.. s »

:Z svody, celá nebožka matka, když jí vidím, tak żznyslírn, že je toŘ ŤÉÍL;
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zvy, Vojtiškn, o Vernnku ucházel, bylo to každému podivný, že jsem
"ší Éťzzìžžnàż .
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o s p. Co ta hloupá snad se vám s tím olalubìla, ta hlonoá,
QQ jí to napadá, to žebráeke dítě, nešná ílndy a obce být bospodskonš.

_ 4 Rů ž. To jste věděl napřed, tak jste jí tehdy klarnal.
j H o s p. Ta hloupá držela to snadza pravdu a ınjvslíte, že si
ji Vìneínek vezme -vw V [§33

_ R ů Tak jste nepoetívý a já vás nepoctìvého docela nechci.
_ H o s p. (Hněvšvě.} lvljfslíte sí snad, že se hospo-dský bude ol vás

trápit. a hned podlízat ; jste na ornyln Ě (Ođejde).
 & Výstup.

_ Vojt lřı a Magdalena.
_ V oj t. Vítám vás, :milá lvlagdalenko, že jste přes jedenkrát
1; nárn Zabloudìla. č

  lví a g d. Když okolo jdu, vždy mi to u srdce bodne, ta dobrá
Verunka násvtak v krátce opustila, byla to dobrá a hodná žena.

V oj t. Zalostná upomínka pro mne.
l M a g d. Věřím vám to ráda, taky jsem ten bol Zakusíla ; bylo
tenkrát Kašpárkoví IZ let, když otce Ztratil.
 t V O j t. Byl to čiperný chlapec, pan učitel ho vždy ehválíl.

Tai ag rd. Ale pro matku velká starost. jen k vůlí. tomu dítěti
jsem se viektát neprovdala, ženìebů nabízelo se mi se všech stran.
jen abych mu tu chaloupka zachovala a otčíma na něj nepřìvedla ;
moìřilja a trápila jsem se sama jak jsem mohla.

V o j t. jste dobrá a pravá rnatka, Za to vám nyní Kašpárek
radost působí. s 4

 Ma d. Dyt Bůh žádnebo neopustí. Bylo mi dosti úsko, když
jsem ho do ınësta na nějaký řerneslo vedla, a to nebyla jistě žádná
náhoda, když jsem V krámě pro vaši nebožku Verunku koření kupo~

('D< Ů

je  V o j t. A nyní se stal sám kramářena, neb jak V městech říkají

M a g d. A vv nad vaší Růženkou -»- to děvče vám roste jako

sama Verunka.
 _V O j t. Mnolıo je podobne. na těle i na duší.

l\Ií a g d. Mám jí vždy před očìrna, obě jsme Spolu rostly a byly
jako Sestry, oo jedna, to drahá, že každýna nás prsty ukazoval. č{54.j
Měly jsme každá po rodičích ebzaloupku, ačkoliv ženìšì O nás se dralì,
í bez ehaloupky, pamatuji to jako dnes, když se Pavlíček o nme a

Pavlíčka, nemaje nie, jen 'holé a Zdravé roce, sí vzala. Vy jstej
ehudáčkn, byl ještě voják a Verunka na vás čekala, byla várn věrná.
Obě jsme ale neohybíly. Bylo nám to od Boha snad také souzeno,
že jsem se oo 8 let spíše Vdala. _  

a g d. Tak si to také ntjvslíın. Můj Kašpárek je nyní o 8. let
starší než vaše Růženka a proto by Z ních mohl býti krásný párek,
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settvala.  

V oj t. l\ì'ešn.ána nic pšfotžz t1on“šn co otec, jestli dítìšiy :ž.f‹;šž;šÉ;“š_fl.±;žs
srnjýfšlejí.  j

lt/Št a g d. Kašpárek je pt`Š.člnl_tv`§ˇ a kt`á_n“`š_ Ina nıyní bzezkjgf
V o j t. Viděl jsem bo, okolo jde. ; je hezký a jšělštľý. e
lvla gd. 'Musím vám ještě něco `tí“š_eż. ˇ el jste, že dostaneož.

novělˇšo pána na statku, stašfý sá_.rn_ek se jíž 'boží a oçravnje na kˇsfajçš,
že se všeebno t.a1n dělníky ls_e1nžž a všeebno šnnst loýt do leta došťš_tttfla.
veno. Ten nový pán bude Zde mezi nánoì jfiebývat a se oženš,
taky jistě do ktárno bude něeo ktfš.povat_, takový joanskjg? dána
nanobo potřebuje a syn se pžíčìní, slušně bo obslonžìt.

V o j t. Ptornmvínt sáro s l~š;`Íš.žen_l~ton, Ťoąoe, šnìlá
lenko, když samí ti mladí se sltodnon.  j t

M a d. Pošlu Kašpátka k Růžence, 1n§_.7slí1es_, že ne
ale Rt“êžen_l<`o. od vás vyvede_ jˇsrne tedy sroaontn_ění._

,X7 O li. ŰVŠ€m, Oìfšem. (lvląegdaleııka odejd.e.f}

_ to. V ý s t U.

š“Í) -‹<:f.f1<

-;.

V o a R it ž e nŤl~šˇ. a.
_ 'ı'..b

tr Ofà Íìø žfiteêtí na svítí.) Pěkná to kvttka, ltbí se tobě, lttfšžešˇttsvżęž,
jistě jsoo. tobě milá, protože je tak bedlivě čerstvon vodon opatžnjes.

Et Ů; ž. l`\`Ťeneebá1n ničeho Zkažít a co šnttžon ty nevinné kvttkčjf
za sveho -v- _ {5§,,É

V oj t. 'lak se tí skutečně nılynáìí“ nelíbí?
R tí ž. Nikdy se nn nellbíl a nebnde se rnì - V, jošfosína.

otče, nenotte mne! s ě
V oj t. já tě nenntírn, nechceš. Abjfcla nežaponon_ěí_

lttagdalena Grešlılčková nás na , a když tebe dočkat netnoblża.,_
nechá tebe pozdtavovat, dobrá t ıtelkyně nebožkjz Inatkjzˇ.

R it ž. Mám ji velìee ráda. Je ke nıněa přívětívé..
V oj t. Vypravovala, že lăašpáxek, její syn, Z Iněsta přišel, kfde

se knpectvt ˇ-eytìčìl a nyní u nás pěkný lštána zřídil. _
R ů Může mít nad ním radost, má pěkný kráın.
V oj t. A pěkný člověk se Z nebo udělal.
lštıž. Ano, hezký je.
Voj Hezký a k teras non živnost. Obojí bývá

joolìroınadě. t z
Rů ž. l\/late dobře, milý otáčet lvìlnsím jít do kuchyně, by

nad tam nic neptìpá_lìlo, bylo by tobe škoda a není žádný“ n
žüdežde. _

Io. V ý s t efp.
xs? ŰÉ

Aspoň přes jeden, kterého nepobant, který se jí přec líbí. Fe›vří=-“
dala a přısvědčìla, že je bezlšý. Hrbáček jí přes v rnyslì méně
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než jsem myslel a to je dobře. Mlynáře syn, má sice miýn ale

maji při Všech dobrých vlastnostech přec vrtochy, ráda miluji troclur
lr_toho lıčeneho lrchocem a Kašpárek přišel Z města, Zná lip ty Způsoby,
dyt přisvědčıla sama. Ano, jehezký. Spadne mi ten kámen se srdcÍe_

y který mi ten hrbáček na srdce uvalil a mne vic, než jeho lırb tiži.

IL Výstup. ˇ
Vojtěoh.GrešHčka. i

n G re šl. (VSfi0upí.)t Dovolte, že se osměluji vás navštivitf
 V oj t. Jste mi milý, miloval jsem otce, miluji i Syna.

G re šl. Vaše láska mne oblažit může. Má milá matka mne
napřed ujistila, že do vašeho domu V nevhod nepřijdu.

Vo j t. jistě jste se nezrnýlil.  
G rešl. A smim-li se tázat, ne-li také u Růženky?

c i V o j t. Myslim, že ji také nemilý nebudete. Koho otec miluje
ll...„. W -- 5136.] ˇ  
 M G re š l. Tak jste byl tak laskavý a s ni o mne promluvil.

_ Voj t. jen Z daleka. _
Grešl. A ona?
Vo j t. Dobře o vás soudí.
G r je š l. Můžu to Z jejich úst slyšet P
V oj t. Nejsem proti tomu, ona hned přijde. Mluvte s ní. sám,

„nebot v tom případě neradi se běřou svědci. (O‹šl€->jde.}l _ i l

I2.Výstup.
Grešlička a Růženkfffa.

_  G 1“ e š l. Krásná Růženko, nebylo mi možná ten váš krá.sný být*
minout, abych do něj nežabloudilg v zahrádce, kde růže kvete,
již Z daleka svou vůni věeličky vábi, jen přilétaji, by se sladkosti.

S35 ın<W b“-ˇ-N jí*äøšıf.N<ÉČD.

Růž. Naše Zahrada je chuda na taková
 G r e š l. A. přec v ni vykvétá ta nejkrásn
královna všech květi1'1.

_ Rů ž. Souhlasim s vámi, ačkoliv růže na trni vykvete, přec
Svou krásou a vůni všechny květiny převyšuje. Jste tedy také mi-

a růže je přeci
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dáli"1'k1^ás1'ıějši ještě růži, kterou nad Zlato cením, a ta nejkrásnější růže“4_,,_.,,v'~~_-vz.

G r e š l. Obzvláště růži a proto jsem vyvolil sobě za Znak růži
na mém krámě a to Zlatou, abych svou úctu a vážnost k Růžence
ukázal. i

^ Ý Růž. Pěkný to Znak na vašem krámu, u zlatě růže. by
G r e š l. To jedině Znak mé touhy, abych uvedl pod něj do bytu

jste vy, spanìlá. Růženko.  
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lžšpřec trochu hrubý a hrdý, tak se nedivím, že se ji nelibi. Děvčata
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G r e l. lëfy, drahá Íšłužeıiko, vy byst 'Z “ 'a Zlatá růže rnůj,

lárá.n1 ožìdobuje, tak vy, krásná. Růženko, 'ˇ “ mně živobytí a
mě stclee biažiìa.

R ů ž. Vy se ve mně rnýli“te, vy mne ani ještě neznáte. j
G r 6 Š l. Růžêílläí), Váíà milují Í (šáifıženka odstoupil od něj.) l:Ž1Íl~

Žšfžfnkol iselšne se před ni na kolerialš já p1"0SÍm, Vás miluji Ž
lłů ž. Tak bj,7c.b. vás raděj v cbtánıu, pane prosit viděla, ale

ne Zde v clšaloupee.
G 1“ e š l. Ta chaloupka je mýrn cbrámem, chrám lásky,

lšde bolryně lásky trůni, vy, má bohyně Í .l57._ÍJ
R ů ž. blˇezeiyslim, že byste byl tak Zpozdilý, jak vaše Slova

jšr`oaš~_az,n§i_ V3; sobě žert Z venkovské dívky tropite a to neni od vás
slušně.

G r e šl. l\likterak, každá krasotinka je bohyn
ěl€›`vě‹`íe“š.i.stvo blaži.

R ů ž. jaká to hloupost, člověka bol1yn.i riašćývat. l?ohlětl.něte
na mne, abyste viděl, co jsem.

G š: e š l. Ano, bolvytiě jste rnebo srdce, mě lásky.
R ů ž. Vy skutečně bláznite. Kdybyste před tisíci lety, kdy

ještě u nás pobanstvo panovalo, tak byl mluvil, ještě bych se vám
lzayla vysrnála, že jste slepý a mne dobře nevidíte. ale nyni každá
dítě vás Zabanbi a poví vám, že je jeden toliko Bůh.

Grešl. .čt vy má jediná bohyně. _
lľì ů ž. Pryč ode mne, již děl_e vaše rouliavá slova sněsti nemobiu,

leledejte :sobě vaše bohyně třeba v Babyloně, na venkově je jistě
nenajdete. _

G re š l. Vy rnne nepocl^lopujet.e, nnlá ˇRůženko 1
lìůž. Nechci, jděte s Bohem, já vás neclˇıci, nebot bohyně,

jak mne nazýváte, tak lšidněbo srn1“`telnil<_a, jak vy jste, nikdy milovat
nemůže. (Ođe3;de.j

G- re l. Krásná sice, ale přec l'1loupe děvče. ąofllejdaj

jež láskou

..ę«^"`413 ýstup.
VojtěcbaÍRůženka ›

V o j t. Růženko, jsi dnes Červená jako růže a radost rnám, když
tebe Zase červenou vidím, ta bledá barva. mne vždsy boli, je to baš“va
aánnutlän nebo bolu, ale červená --›~

R ů ž. Cervená časem bněvá, já ale se přec nebněváni na žádnělio.
V oj t. Děvče má býti jako b.oiubiČka_, ta ptý docela žádné žluěe

nema.
Rů ž. Aspoň by mělo toho Časem zapotřebí, milý otěej
V o j t. Nejméně ale lšíiženka, nebo každý tebe milujeaneš;`ad

`lt:›y polfıoršil. Slyš, děvče, ten rnladý kupec je do tebe velice Zamilován.
ti ž. Uebovej Bůh, ten tak málo myslí na mne, jako já na n.ě.bo.

V O j t. lldatlša jeho byla právě Zde a žádaia o tebe pro synaa
on sám nmě svou lásku k tobě vyjevil.
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Hm E C0 pak se :mena Éížfl šìeìšeeee Vdéflxfaż, Ésem Vázm teìš

;_58.š
í CO mluvíš, dľífizě ? Aìe pevaž, Že “ì:e_€:í žeflìeìíżevé nepřìeháfl

zezęj den 8, je-ìı ee mìedestš veta, poìem také pe ženìší_eh__
; U. Netoužım po žê_€ìiném.O

{:~ı<

_ , y __1 eas starostí, neboť paìrně vìäím že êżen
1 ezš, pzote ta není šìıìšăee čest äeáný.

Kłiđu nemáš žáđnešše, ušeřeflšı sfeëíč semeüeìšä ake O čfvzˇ '
1 e ee, VZ V., negsem nak siezfe., abych pıìu. museše.

Ť V OÉ ˇtç Frevmeenost te m ˇsĚ_ž_ 'ší b sy y y neehtěìa mì\,7n_á"*e ìfiespečx-` I ˇ I V z vn -_ ˇ- »J ' ` `% 5 ' J

e hezkehe Išramare en Vzala E3375 ìímed pana Z Nenš 11 É,_ en.. ıe s,De 11
,S hrbem 8, s neduzıvymš prsy.

R ů ž. Aìe etče Í Ce to povídáte? Viìem šıedužìxfe“ šek Ée víże P
ı I. ø ,v ' . 4 ,v ˇ S 'Š

V03 t. Sam mi "še poxfšdaì, preto nepıl vme.zs;_ Rúž_Uhøh fs á ˇ*  ˇ
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37 na nešıáe liezš nemeeen 2, nemá žédnehe
esìjlšdo by se ho nj 8.1 ; každý tekevehe `e;'eeheh_e Zavrehšje, ale B`zCÍ`šh Ěčše
ł»“‰přee neopustí.‹`,~__v_.nˇ“›__v _ _;~

V (Jj Í. Útrpnesíiì Ovšem Zashıhuje.
R u Z. On ge dobrý, bohabeìeflš“ 8; mraıfšıý; proto he Otče miìují;vf _ J * 5

astı Ostatm to eegsou Šá nechci žáđnéìwe kt 'ˇ ˇL _. ,v _ z -  - A erygepeíìiš pâmO-
b kl e e  A  y, y O ena přeâ Behem skìomì, kde nemá srdce k Behu še ženě
' , eumı, neumı pız-We nule vat, epreìee

eejeisem je Oůbyla. Vy, Otče, jste sám tak nábežný 8, behabeìný, Vyehovel
j`st“e  mne po křesťanský žpølíbí mu ru1~:ez_)_ ‰ ,

V O Ě. (Vzdjyehne) Ach?
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“Dobrý to Otee, vždy jsem he tak Iađestně Očekávala, a mđevala se,
se na mne usmíval, nyní ale se nesměje. Vzđychâ. a mně ,e tak

Okolo srdce, kdyz na rıěj hìeđgím. Beure je strašná, eìe stra.š+
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}S1 Oure ]e V S1 dcı, U; mne te Sie px bytı nemůže, boure mnezaehvátă.
ale přes díżě a přinese 8, dám sebe eteì za Oběť, On te Ode mne

jen ještě šest neděl, teìfl: jsem čele, sìevo 8. nepřijde-ší,
slova rozvázaná.

Šáflˇ e A5. Výstup.
fv Rů_ženkea_S1a.vìeÉ‹:ý. `  
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ů ž. Ano, můg pane, tak mého Otce Zae jgmenuìı.  
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řšia Štěstí, a :oni Zdáte Štěstí sinntná.
R ii Ž. níiinji veiíee svého otee a proto rnárn veiikon starost,

aìfıyeiio, abych --~ -v-- »-- odpnstte, pane, Šá otce hned Zavoìánı, žibogęę
d_io»nřš_o iierneškai. flpøkìørn se odegdejx Ť

Sìavieký.
iìoztomiie to děvče a srdce dobre, nboná se bojí, aby otce jistě

ne2ˇ,arrnontžš_ia. Viìern jiste otei vhod nebude, Nedivirn se již, že dívku,
taiš horoneně iniinje, je to siične a dobre děvče, ale přee to tak daleko
napinat nemá, rnně je sarnernn ìito toho nboheho děvčete. - e

Id'Výstup.
Vojtěch a Siaˇvˇieký.

V oj t. (Pø1š1øż_nse.) Nevírn, oo tak vzácneiıo pána do má eiiýëę
_pi*i*»7edio. Chci býti k službám.

S i. Těší rnne napřed iiž vaše oeřıotnost, když nie nepraveřıo
neb neslušnéfno od vás žádati nebude,

V o Š t. Nepoehybnii. -- Ale nepoehopoji, byen já spıfostý tak
Xfaiiešenenın pána k službám býti nìıohì. _,

S i. jsem řiditeì nového pána tohoto statku a spolu i přitei;
je ieště nfladý a proto jsem přišel napřed všechno prohiid_nont a
něialê: do pořádku uvést, než statek sám nastoupí. ,

V oj t. Zámek se pěkně oszdobnjie a Vidim, i pěkné išvëıtniee pod
oiirry Zařizuji.

S i. jeho nastávající rniadá rnanžeika je veìká nıiìovnice květin.
V oi t. '_i`o bndedobře pro nás, bude jistě dobrého srdce, kdo má

radost již nad květy rozvíjejícirni se, jeví srdee citelně. Poznávám
to na mém dítěti.

S1. Vaše dcernška iniinje také květiny ?
V oj t. řšlvětinky a všechno, co je šìeehetne.
S i. Ale v hospodářství nevidim to vzniku velkého. V těch

idol noráeři to zs tírn hospodářstvírn nehrnbě tak Ziskně Vypadá.
V oi t. Í to se várn nechá napravit. ?ůda naše není ovšem po~

žăennaná Haná, aìe přes od/Boiia "išietba na ni neleží, že by tehìeb
veadejši nárn nevydávaìa. Ciověk se musí přičinit a V potu tváře
chléb soëoě doeývat, jak to sám Pán Bůh nám nsondil. Mám taky
kousek toho políčka a nás přec před hìadern chrání.  

s 5 1. Viděl jsem vaše krasne oseni a no obdivovat, to inne ke
várn přivádí, vás žádat o radu a snad i o přispění.

V oj t. Pane, já jsem jen sprosták.  
S i. Ale Zkušený hospodář. Nechtěl byste vedeni hospodářské

na dvoře na sebe přijmout?
V oj t.. K tornn se cítím nengotornýrn a mám dosti na rnérfl

Ínospfodářství a to mne obživuje. Zeno nernánì., ien jediné dítě a oba
jíž při te maličkosti dosti jsme Zanoăstnani. Mám oo otec již: dosti
starosti..
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S l. .Mlynář boh_atý není ovšem k Zahození.
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nemůže. _ .  

S l. Věřím Vám, ta Vaše dceruška je roztomilé dítě.
É? oj t. Více hledím, aby otnostná a dobrá byla.

Šçjtnostná. jsou to dvě vlastnosti, které ženìchy táhnou.
V oj t. fvzdyøhne.) Pro otce nejdůležitější doba, který své dítě

jąıììuje a ho nejen Zaopatřené, ale spolu šťastné viděti touží.
. 5 l. Máte pravdu; nebot žádnému člověku do srdce nahléd-

_ Vjoj t. Dělá mi to děvče velikou starost. Ale proč bych vám se
jnesˇìferıl? jste jıstě taky otec a uznáte, co trpím, že sobě ani rady
nevım. _ _  
,f S l. Líto mi vás, Vidím, že jste dobrý a starostlìvý otec.

V o j t. Až dosavade jsem měl pokoj svatý a žil jako V nebi
dítětem, ale najednou jako Z toho mračna blesky lítaji, počalo

.bìýskat V našem domě. Tu Zaběhl lš nám Z čistého mračna syn
bohatého mlynáře, žádal o mou Růženka -- :myslil jsem : to bude
štěstí É “ j

±\:v:š;:«z1-'z"“~_-`ž;v" I ˇ' _'

Voaj t. Tak jsem myslil í já.
Sl. A Růženka?

l V oj t._ jím pohrdla. [óìýj
3 l. Snad měla příčinu. _

t  . V oj t. Byl jí hrdý sprostálš.
_ S l. Ovšem, to nemilá vlastností

oj t. Hlásìl se o ni. hospodský. _
Ý Sl. A Růženka? _ _

” V oj t. Ani slyšet o něm nechtěla, Bůh ví, co na něm Viděla.
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S l.. Jistě :oí=:: dobrého a šlechetného.
C A V o j t. A potom náš nıladý' nový kramát, chlapík jak by ho vy~
fnaloval, Z města přišel a o její tuku žádal. t _

S l. A ten se jí jistě Zalíbil.
 V oj t. Bůh chraň, ten Zase bvl jí pánovítý a málo uábožuý.

jtříl se jí nelíbìt, tu ovšem těžko najít, jenž by se jí líbil.
V oj t. To by nebylo tak těžko hledat. Považte! Byl Zde cizí,

ueznámý hrbáček, mně je to dosud líto, že jsem ho l/:dy do domu
vkročit nechal. _
S l. Co pak Vám ten udělal?
V O j t. Mně docela nic, ale považte, ten se jí Zalíbìl.

t S l. Musel býti velice hodný a ctnostıoý.
V oj t. To ano, ale považte, hrbáček, mrzák, chudý, že neměl
než ten hrb pro moji Růženku. .

ľjf S l. Tu se vám nedìvim, že jste jím pohrdl, hrbatý, chudý, to
oýšem málo za naších času Iekomanduje.

ÍŤHIC ,

V oj t. Z té chudoby byl bych jíž málo sobě dělal. Mám chaloupka,
naučil bych ho košíčky plésti, přec by se obžìvìli. já také byl chudý,

měl Zdravé tělo a ruce.  
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LHS t. Však proto Slušno, abychom ho active uvítali. a poctili
0 z 7' ' lv A' I ve V ø

vy, ' -mıly É ojtısku, musšte nam taky pr1spet,.na tom mı mnoho

Voj t. Go srdce rad, kdybych jenfvěđěl jak. s
S t. To ja vám povím. Dovëděl jsem se od jeho pana řidítele

tlšu, Ze jeho mlada ženušlža kvítí miluje. To že jí bude dar od nás
vzácnějšı. o .
Voj t. já ale žádné kvití nemam.
S t. Nedělä nie, tu at se děvčátlša postarají, ale pěkný košíček

jkvítí, ten. nám upletete.
Voj t. Chuđý by to byl dar pro vrchnost, Vjměstech tam umí
košíčky dělat, než my Zde na venkově.  

S t.PraVě od Vás bude pro jeho paní košíček dar nejmilejší.
městě si může sama koupit, jaký chee, ale ne jaký my jí daru-

tak to jistíl ten pan říditel.
V oj t. Co pak 011 ví, jaký já. plotu ?_ l .
S t. Musel je joo. vas Vidět, neb O nich slyšet. Košíčky Vojtíška
všude Známé. Ale to Vám povídam, at uděláte lžošíček, jaký

te ještě jak žìv nedělal, rozumíte, aby se té panìčce líbil, nebo ty
Řeky jsou podivné. Tak jíž Víte, co dělat. 5 Bohem, mam pilno.

I& Výstup. j
j Vøjżènh,Vi1žm,Rúženìça.

Yo j. t. Dnes právě rok, co ten cizinec cestující S naklaclem. svým
přišel, pršelo až lilo, ale ten líjavec mnoho škody [(54.] nadělal,
kam padne, tt`uChlš.Ve Známky po sobě zanechá. Uboha Růženko,
aleje jasno a po prve jsem lìůženku Zazpívat Zaslechl, ale byl to
podobný pohřebožmo, jalˇ se fořì pohřbu đítěte Zpívá, srdce jejíV = s . 1

Uíăi ĎÉŽˇÉĚ “ĚU..Z€ SĚÍSHĚHÉĚ. (Zatlfoče se na ćhfeře.ì§l_j€ł1 Čále.
 V iˇfz. çvflúønpž.) Smžeš? j e

Voj et. _je;o. dale.
[Q V l l. Ěůtžel jsem slovo.   .

Vo j t. jste muž ođslova, posaďte se a odpočìňte si apotom
,y'ž.đej“te, jak se Vám dařilo a co přínašíte Z tak áalelšé cesty.

V jl. l.-lrb mšìıj a mé srđce. j
s Vo j t. Vidím, že Vám to žadný. šoeukrađ, A

j V Ř l. Byl bych sam tomu nerad, jedine má děaìetví po dobrém
Cl .

l V oj t. Vaš otec byl taky -~- j `
z Ě? il. Velice dobrý otec a Štastný šżoasšažel.

Ě? oj t. ../ft matka. ífaše P
V Š l. Mílovala bo Velice.

n Voj t; A neměla lìrb?
o Ě? É l. 'lb ne, ale byla Velmi slìžčna a obzvláště etnostna.

‰na»zní.›==±.=› _;v=-2.-Mn

. _V oj t. (em aęh-.fl_>_) "A mìlovala taky hšfbačka. j(Nab1aS) Ale jak to
XC , s easana Prsoma? . .F“
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Víl. Ta jsou Zclrava a pevná jako skála.
Voj t. A vaše šżuce?
V í l. Dostatečné lš. práci, aby ženu obžívíly ąlešíaže rose.)
V oj t. (je ohmatává.) Obratné (lostí na pletení lšošíčků, butle-,li

Vam libo, já. vás naučím košíčky plesti, práce obžívuje.
V Š. 1. Budu vám vděčný, ale mam přec velký ještě netlult

mne více než ten brb tíží. s "
V oj t. Ubohy, ja myslel vas Zcl1“aveb.o a Zase uetlutš.
V Š. l. Na mena srolcí, to je aenıocoe, jeclíııý lekaìř by nule ::á.líoj.ít

mohl. V
V oj t. Skoda, že nejsem žadný lékař. .
V í l. Ale Růženka, ta by moe jistě uzcltavíla.
V oj t. Růženka? (zavolá) Rüžeoko š (Blažena. vażflønpżš.)
V o j t. Růženlšıo, Vílím se :o.avra“tíl, ale je nemocıaý.
V í 1. (Pođa jí ruku.)
Růž. Pro Bůh, jste oemocen, ale ne těžlíoí
V í l. Byl těžce a velice, ne sice na prsou, ale na stćlcl W ayeí

jsem u Vás a to je mi jíž dobře. (K. Vojttškovì.) Otče, učíňte oešťasttlel`1o
brbačka šťastným manželem a vam vđěčnyuí, vas ıuílujícím syofleííl.

V oj t. (pro sebe.) Srdce je při .něm přece ještě větší, oežll lurlo.
(Nahlas.} 55 Pánem Bohem, Vllíme, clam. vana. stelce, ale bez btbtl,
přídavltu. jste-lt s ním spoltojeo? t

R ts ž.V{0bejme otce.) Vy jste đobrý otec.
V í 1. Sleclıetný otec, opravdové štěstí dítěte varu aa stćlol síce

leží, než statek a boba.tst`ví a poctívost u vas pravou cenu
V oj t. Nyní đítky budete stroji, jste ženich a Iíevesta.
V i 1. A ve Izj. dżoecb štŤastuí š:`oaožel.é. ja yšeclmo tacly joo~

tatllšu uvedu.
“.t8.a) V y s t u p.

,x
L;“ .. n lt a.

je Velice dobrý a bezlšıfý, ani byclš to oevěšfíla, že sea.
lšđyby mi to jluí ustavíčně neptípomío.a.lí. `l..,žíslša. ta ptílżeýsta.
a olšrašluje všechno, kdyby více lásky“ mezi lidem ptejbýyalo, meli
by všichni radostně živobytí. Necht' ma ten btb, nešlšoclí ttto. oxlc,
aspoň tıebuâou bo mít jine tacly. lilejeıı touží, ale í žeaušlty to
u1ají,"kćlyž na jejlclt muže jine lıleclí a je mají tzatljf _; lš;a.žtla llo
nejtažìëjí sama.

\

Š`/Ú §74 ›:~.“ il)

etM (”0<EC) 6") W_

Vystuç..
V o j a

Voj t. Ubobý Vílím, co se malo “
vellšý strach o tebe, Ruž.eo..l«:o Ž

Růž. já ješte, Větší o něj, aby sí na. s‹l1“ay“1š. ueušltìocljl.
Voj t. Zve hosty.
R13. ž. jak myslíte, V tlclaostl se nechat ocleada.t. ale

Veřejně, Vždyť se žen. oestyăím, ačkoliv Ioejsem Íalolttt šuílo`ytttt:es.
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Vo j t. Pozyal ti: 1“nlyn_ař“e,s hospodskebo a kI`a1'na1ˇ“e, to přec
neměl dělat. V _, .

Rů ž. Tenkráte je přec co hosty raděj Vidět budu, než ---
V O j t. A taky toho pana říditele statku. Q

j R ů. Ž. Velice dobrý pán., ažVílím líp pozná, jistě ho sobě vážit bude.
 Voj t. Přál bych, by ho poznal, mohl by mu býti užitečný.

1.: práci ručníszda se mi býti přece slabý -- dobšsá. je sice vůle jeho,
ale vůle přec není vždy dostatečná.
l _ Rů ž. Za to já jsem silnější a společnými silami se dílo daří.

   Viıêxn (vınøčżç.
Voj t.Co jste mi 'starosti nadělal, že nejdete dlouho, Růžence

bylo O vas ozko. .
V il. A mně po ni teskno, proto jsem chvatal, jsem jíž Zde.
R ůž. Nepřála bych, abyste si na Zdraví uškodìl. V Ă

A Vìl. Vy, milá Růženko, mi nové síly a novy život dávätë-
v _ Ro A mnoho starostí.  

l V il. 'l`y jsou mi radost, Vaše laska mi je oslazuje. Bez sta-
rostí by to naše živobytí Vezdejší bylo mrtvé, starostí člověka poyZbu~

0

N‹ O

za podnět, tad ty starostí na sebe přijmu. e
 Vo j t. Všechno jíž V pořádku?

Víl. Ano Všechno V pořádku a V úterý svatba. e
V o j t. V úterý? To jste přec na něco Zapomněl. j
Víl. Doufám že na nic. ~ `
'Vojj t. Nevíte, že V úterý přijede nový pán statku?

 V i l. Vím to dobře, ale myslím., že nám nebude překâžfitzł  Í.
t V oj t. On jistě ne, ale my, nebot cela dědína k jeho ovttánı

se chystá. ›
Vil. My ho taky uvítáme a pozveme na svatbu. e

A V o j t. Cbudáku Š 'fo by bylo jistě špatně pozvání..
V í l. Velmi radostně, myslím, že jemu bude. I

, V oj t. Ubožatko, Vidím, že jste celý Znıáatený, mysl1te,f_že ten
gmìlostpán. je takový jako Vyš ě LÖ7-.Í

_ V il. Myslim, že oba stejní budeme. ˇ  
t V oj t. Trochu vysoko, pane Vìlíme Ž _

L A Víl. Zapomněl jsem, až na ten. ltrb a to je mahčkost, to se
.lehko o ztratí.  t l

Voj t. V očích Růženky a u mne se jíž ztratí. Necbme toho,
povidal jste již napřed, že obzvláště pozvete starého pana. ředıtele
statku, že je Vam nakloněný, j

ž Víl. Velice ja proto jsem ho jíž pozval. Ă
s V oj t. Velìkou jste mi radost způsobil, kdyby se Za nás ne-
styděl přijmout pozvání.

 Vil. On. skutečně příjde. M vv _
Vo j t. Velice toho staıěho pana nıilojì, nějaké. tajné. důvěra

mne k lsněııoo táhne. ˇ  

IO3
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yízse yypta“Voya.t. l'..bé.tì jistě żoecbtějl. a ptaydo říct se oebaval. Snad
dobří rodiče vel.`š.ce iaeštastoí. 'Dostt mi na jeho sloyeeb:

pzıišcˇtìvt jçoetivý taky ˇ*“1./ˇtlżìm a :oa tošfo mi taky dosti {ode§o;e.}

ˇ-fi"ˇ;:ì 'Éj§><tú.
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4.jíž _ _o ke Zda ˇ- wjatat/eoo za tteˇvím, komu
jsem dítě dal, š“fıyslž_%o'š_ poctìtztettıo eloyěko. mi wookažal.
Svatba se jožìptavuje, ale srdce otce ttževí, co se jemu. ptìpšfayoje. Ta
badoacošüst Zakty`ta opoooo oemůlšledštoo, jako aa dtya_dle se

opoıoa ždvtboe, “tep1“t>ˇ se vidí, jak ětastaě betci sve ttloby konajt.
_lÍžìttadlo, žešgl mi jeden Vážogš“ joašo., ' ten svět a toy betcì oěot
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.č}.;o,1oá, Větší spokojenosti dojde. Viděl jsem to na slovanském divadle
Ale kam jsem se V mě Zmateuosti zabral. Myslím jen, že

čltìíılıma Ruzenka, oba síce j Sprostı, svým jednáním a. chováním se
Ťlıdem 1 Bohu Zahbı a stastue úlohu svého povolání Vykonají. Více
.sobě žádný otec žadatš nemůže. j

fi 22. V ý s t u p. l
tyllyejtíšejk, mlyuář, hospodský, kramař a Dorotka.

 A Vo] t. Tím více to žádost otce, douíam,že Vìlím je poctívý člověk
čttaľbude sí Růženky vážit, Zatím posadte se., (0dejđe.}  [69]

M ar t. (K lììørotúe.) Kdyby. ale jen nebyl hrbatý, prošlo by to,

přes mrzí, že jí ten hrbaěek učaroval, to by Vam byla jiná. svatba

D o 1:. Věřím vám to, Martíntku, ale nesmíte to tak ukazovat na
sobě, že vás to mrzí, ja vám hezčí holku sama namluvím než je ta
roamazlená Růženka.

_ Matt. Potom se jí hodně vysměju, když bude t
na krku. `

hrbáčka)~ı4\ ‹'“+~

j _ D o r. Martíulšu, jen potichu, Sice by mohl náhle přijít a Znáte ho.
H O S p. Krásný to bude párek. Hrdlička s havranem.

. IM a I“ t. Já smíchem pukuu, až budou Vedle sebe u oltáře, tu
i*lč”._*5ebudu smát, až se budu za břicho chytat. Ale dobře se jí stalo Í

'Proč nechtěla Martínka, atttpí, má hrbáčka, to je vam přece k smíchu,
htfbáček a ja. l l  

děvčata a. žadný se tomu uesměje, tam se nehledí, ma-lí hrb neb ne,
ale hledí se jen na peníze a když vidí ženichy s notným hrbem, vědí
jíž napřed, že krásná ženuška dostane s hrbem spolu Velkou kasu,
Zˇskterě může potom Své radostí vybírat ; čím Větší hrb, tím Větší
bývá obyčejně jeho kasa. Myslím přece, že k tomu hrbu taky kasa
scházet nebude. Růženka není vám tak hloupa, aby se byla ve
lškole í počítat  uenaučila. `  
7 í .H osp. Jestli jí naposled peníze neočatovaly, ty mají velkou
moc, Věru, já. bych Sam takove, mocí dlouho neodporoval, tu by

1 sama Dorotka očarovat mohla.' ?:ìvž:;n`ÍŽ:ž5.Žn '› `Éˇ“"ˇ

v,=g‹_.ę;*=..;-zz.-7,.“-2--1.“ .
,ná “.ę;.;ì',.,: ..‹ _:z«.4.'›.~_‹~„ zz. `- ' ' ˇ
x *;'"'*'f`“-^"`.`.-VŠ, 'Č k _. - a otec Se tí mužští za ní Zblázuít mohll. ' š:27;"fl ˇ'
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[ D o 1“. Vy šelmíčko, myslíte, žetlìorotka nebyla nic, ueučarovala
ij"-- ' í l* ~ v ,v , ' Ý j MK 1“ a m. Vy Zde naposled delate namluvy? s í

Q _ H o s p. Dyt jsme na svatbě, dostali jsme síce všichni tři košem,

íÍj,.€í. slepé. (Muzika. zazní.) - .  í
í ,K I a m. Ticho, muzika je slyšet. _[7o.]
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lël O sp. lS~íuž;i.l«;ou se aeelša lıšfbačìćšlt dc›1."›š“oyášZet, to ha.1“š“:~.
na yzdoš“. _

hl a t t. ja puknu sm_í‹:_:hem, až toho lttbačka ptlyedtìøu.
žhflˇuzíšča utiohne, tˇstoupí družeulš.y, Yˇíšěffżtž flltužstyo s _uím.)

v25 Výstup.
l7ílí1“n_. Efšl.aVíko`@.7sl«:§Zˇ, u7eul›z..', o1sí?šlfl:a
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ty' Ř 1, žlřstoítpí. ~«- Votˇžílšša ptísˇetle Rùžešiıku Z poho ˇ `€žyst1‹fš>jeuou.,š
Víš.. 'l`eu lużbek mue jíž mnoho a dostí uesuásí sptísobíl,

byl mi Velice užítečuyf. żuaučíl mne poımat sš.“d.ee žšleoh_etue V
Rtšženko. lslyaí ale mi je žbyteěuy a ja ho více txep‹)“ttebují, po
čem jsem toužil, Ésem doflílìl. žätzedí ˇtızšclš, šfšžfb není
Zastaví se _) Ďüìlíáín, když ÉOĎĚ, Šlt)Clìetí1ä.
nebyl odpotuý lírbaček, že míloyatí budeš bez hrbu. sveho V_ílí.eaa_.

_ R "Čt Ž. ('l`t“hšae sleboıt, od.stzoupí.} FIO Bůh, CO to se ìlìììůtì
to sen, nebo -- _

Víl. Í.\Ílío jíueho, šeež byla to mala skouššlža, ja tve sí“doe *j“;ı›t`zi~~
tyažeuým _.bJ:bem_ Zkousel. ` t

R tá ž. jste to sk“utečuě,. 1'žš.t_Ťšf; É./7”í_líu”š_e, ueklamu se
Víš. Tělem í duší tvůj.

ů (Pa.due mu okolo krku.) h'.l'žÍ§..j, n8.VŽđ§?' nfìíìj É7Ě.lĚIiì_e Ě
(Všichni hledí ha něj.)  
ší) o t. Pau Bůh mě has ohtauít, jsou l‹š;ouZ=la.Ě
lš 1" a ut. Larí . , lšouaflla, co pak uesfíte, poelý roli

ou byl jtstě V městě, tam nechal Éatb opeżž.`o`=.ftat, to je.s“t
D o je lıesky, bez toho htbu, kdyby jeo. uebyl čat“od.ějtš_tílt.
Víš.. lžflilý otěe, slíboval jsem Rtšžeuce Věuov můj htb a

sí“dee_, me sšìdflfìe a nyní poda`yam_ můj htb aa. pí“ída,yá;~lż;.
(ˇíJˇyd_ěla l;u:Íš:š a podžwa jí prsten a šperky.) Zde malé. It”§.tŠÍ“Ílle
jmění., můžeme sobě malou živnost Zakoupit.

ltfla ˇ* Ale he, můj ml_`ýu jístě aa yí‹:.e stojí. j
V í l. uífam, že míly otče s tím 1“š."_êa.ljÉíŤžŤš pí`í_daˇ~7kem

spokojený . š“fš.é.m požehuate. j
Vo j t. ja. Štastný otee a požeheahçí otoe at spoěíya. na

to jeu pìša otee muže. řtola :oo_a“tl‹.;o, ty byla žíya. pťšhleżżiiíla
na tvé

Vo si lh a. hledí yy'tstžstí šoa a s nebe jístě
dobrému. svému dítětí a ja ve jménu. matlty `*=z.fau`_š. teu jediný Ípoaít“
staly klenot íuatląyˇ Zde odeyadayam. jsem sptosta žeaa, ueumíššaž.
krásně a slušuě *.o:ž_l_u_yítí, jeu ode mise : Bůh ya`Ť_m

Víl. .Dobra "Ě/ˇošťšílko, požual jsem Vaše stdee a ptoto vas
yolll, byste místo matky sítotka k oltaží dopt“os‹ˇodí_la. Ít7'ožeh_u_aa_._
Z Vašeho abožuěho srdoe uebesa yyslyři.í_

Slay. Poznat ˇ já. jsem, míle.. Růžeěulto, hojioy pok .
“ . lite sìxíìe hlaaf jmeuo od pí`edl<íÍš Zd_ěd_ěe_ě, ale eu -ìfìe
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valé dědictvií slavného národu Slovanského tvé srdce šlechti .a
jgroto neodporoval jsem prosbám Vilirna, neb jsem Sám tebe poznal,
abys byla Věrnou průvodkyni života jeho a dny jeho blažila. ja
jsem jeho strýc a poručnik, je opravdový sirotek a já ve jménu
lotce a matky váš sňatek Zehnarn. Doprovodte dobří lidé tyto zasnonv
bence k oltáři Božímu, by co srdce spojilo, Bůh Sám milosti potvrdil
9, požehnal. L  l

_ K r a In. Voršilka měla jedině pravdu. Vilirn je šlechetný a
poctivý j člověk. Bůh dej vám štěstí. (üzżlejđ/z.=›_)§§ {72.j

_  Proměna.
Ťýenkov -- V Zámku. Před zánikem učitel S  dítkanıt Před dveřnıi stojí dı“uženka,.
má podtršlzıu, klíč, okolo ní dvě dľuženky jedna s věnoern a druliá S košíčkern S kvit-tin.

 _ Stlarosta,radniamalvzástup. s
e S t a r. (K učıts1_i_) lărásně, pane učiteli, jste to Spořádal. Ten
nový pán bude  mit jistě radost. Ale nesmíme Zapomenout, jak
jen spatřime rnilostpána, tak hned at troubi muzikanti intrády.
Intrády musi být.

R a d. To jsme to krásně vyvedli_ lntrády bez muzikantů.
_ S t a r. Propadená svatba! Ta nám udělala pěknou švandnl

já starosta a na mně se to Všechno svede, jako by byl starosta všelfl
mohouci. _

.R a d. Ten propadený hrbáček nám již mnoho rnely v obflci
nadělal a nyni ještě S tou svatbou. j .

 S t a 1“. Byl jsem taky pozvaný, ale uvítání pána má přediiost
a uvítání bez starosty l `  š « A i `

i, Rad. jako tělo bez hlavy. Ale přec mi to do hlavy nejde,
že sám pan ředitel statku se mu nechal ornárnit a šel na svatba.

 _ S t a r. Ti velci páni rádi se trochu zasměji. Takový párek se
zřídka sejde. Hrbáček a Růženka.. i

Ra d. Celá ves je vzbouřená. Chaloupka Vojtiškova Oblehfl
nutá, natahuji vám krky jeden přes druhého, každý by rád lviděl
ženicha, jak ten věneček hrb krášlit bude, jakoby Bůh vi co na
hrbáčku záleželo, neparnatuji, že máme jiného, než hrbáčka -- 1nilost~
pána uvitat.

~ _ (Muzika je slyšet.) t
S t a r. Pro Bůh, milostpán již tady a všechno na svatbě, žád-

ného tu, po radosti, ten nám to zbryndal.
ě  Učit. Milostpán již tady. j l _

 5 t a r. Ovšem, Zdá se mi, že slyším kočár hrčet_ já nařídil [73*,_.j
přísně rnuzikantům, jak se Z daleka kočár ukáže, by nechali svatba
svatbou být --~ postavili se hned na cestu a před kočáreno s ninfl
Zikou kráčeli. Slyšite, jak vesele rnarš milostpánu vytrubuji?

R a' d. (Po tichu.) I aby šlak to vzal, dyt nevidim žádný kočár,
tojde svatba a, ten hrbáček jak si vytrubovat nechá, jako by byl
Sám. ten milostpán. A  

IO7



jste pravý nčitet. Űbec stastna z ina to štčsti 1

7' _! v “ ~y -' flfl,'. 4. "x ' Ě' '“i4-4/" ' 0 -.t .__ zrovna lži f.;áofšku __... _ _o_e_z_no . iii_.a1iii=..§.Y gi,ż.§.
_ ˇ .. it øfl "`ž vfl . › _ É /t'-›z_`“" _`f.:_ _ _z._.žš.atoooky, co ninku ten hrbacel.. ae nad lline ttj__aolefos“t

` '” „ Li 'L ˇ; f , 75 .... ,*°.., -..ł._'~ ˇ,- v _sla, odbnao .šlo Z kratke., item. neoie _`/. ü'T3._ \_
JČ

-'Š
Ů

úˇvw‹`šn. Íjjx “‹:“*
Š“-*' KL*

Ĺfz`“ <."“Z> CˇD

Ž~`;lÍ-`5`“'

ÉĚH<_*vwxÄQ
'Ú"ŠJ jnıflıšıšxł_, 5. "`

. ~ Í ""ł _.. 4.2,) -„_-._"*.' ' 'Š 7.3! -- -*" “ }"“3Š'3r_Ž WĚ ^:"*.-'ˇ É? Qvyı
Že “›„‹ _' Ř; ŠJ Šfìš _ fi. v. ” ._ 5 f›v‹_ž. L; oı .L-z_ˇzŠ›;‹___šììfˇz. ._.-_*.ż_.4., 2; j e

ra“
F

ę“fĹÍ\
evaW* ‹::.`/--_ ,są;C..

.W

nìęì
GT:.*-

_cvř.A

CŽ) Í“
G1'

5 l 3. V Ě k G V S šrot se aá.st`o.jšti piřivecìe Vilirna.) Žde ìtillý
sflžaoseáde, váro. ' _ vaseho jsflana. `i.7š_li je pánem. _.. ”'ib_o
sttatko..

5ì%`*=›~*ˇz Áfl-0. 073 jšë ˇ _ “ 2. :oov`2.Í7* pan si:atkáš'“,
žlfląìšntán n`vi_ta“t toužit_e. ” ~

É/ ” c hn i. V budiž “"

`ˇ`ÍJ (ŠD

§,_Ť'.Ĺľ7....zU7 P00331 §33 4.14
(QMMIĂ

jønxđ lift ąnv.) ČT11Ť-la“~› ČD
gıˇøıpgzgłU

“

ťfn“ t~ż_ˇ*ˇ*š*~‹C-z ‹“`“ˇt`^Cl) C"3<til C”t›< CD 3m-vi

`n„.A\`jnflťı) :V4in-Ail 513%-iz“.-ìı“F“ \;,,›§24
<"ľ> `C'"3< aťban!

ž-.J('”D< C3 §'.Í.`L.z bo“. U?
é-‹ -ˇviv-ø r *f ,Xv “1-‹ ‹~ı-”~"\ť“€`~r "\ fł* 'EIA -Q“ ˇıf r Ă -v fiıfln--Y yzx Ý ' I' 'Ý T N: ”' : _ -ˇ ~ - = - :_ˇ_= _ ' í"S .v =.› _ ` 'I v .ˇ nf "~ »ˇ 'ˇ ~-,--~_;›_ 5,. ._»‹ .-_v-,-v--_ ,_ _' _, UL /.› Žıı 0.: K-zz _v“ nnftiziı ET ľ_.=.`;_f Í_!n_1l_iLL={ v 24" n ø l

-r '~' 0

V̀1<<vvbeta~̌“fÍ`t'“'-Ťíà“z~”Í”“ÍfŤÍÍÍx›*"‹§"*››«-`č-3,..;Q-3U):Mçš..

` <.„v„.ı

non..'Q I,No

Ä'

:,Š*-4 l l`«"«'ì'°"
„ln-#5.J

<řflxflmá`
f"ìÍ.'.5""'

and/-H '_4

.trfa_..__ ˇIŠ'Ti‹-*coP3“`”"`
rx":CD'

Ěooste jořežádonei,
;___ostivý pane náš,

_ nžto s chotí žzoskvouei
nana se oneska obiráš ;
lyš dite _ lilasy,

`ˇ" -iž tebe “ __
._ nana neses .state ča.sy,

tváři ti ci“tirne.
*“ 7“€?.*č^šž_ rfoiiožstfžgšánn a S l“~;:vit;`š.në.

'r _ zv-

'i
`““ /ˇ 'Zš.,'IENn'7.9 IM ._-S1 ."”'Í'\\\L/ v .~/ˇ r““““"`ı H-_xsiH.

ıú-in-sh

jako ˇ ee tento “
lìtážn i“t.ka. spojuje,
Tak svazek nstavičný
V lásce nás všech sdružuje ;
lbřijtniž tyto něžn květy
5 nimi srdce veškerá,
Rodiče i jejich ditky
Neon at eÍ'orá.n_i trika tvá.

Ši.Št“flz*
vfřgsn.

U1 ,*.2'.Tì<'”><215vf!

('€J\

`_ . n totihy,
_.. nase __

__ oteš. aivfo.. `ˇ ˇ
tiez slai a t_;/ˇ
lšvehotn biažen “
Šalštè todišoa,

JŠ* V " zn S ˇ.aa nas pojroe domov ˇ
V nebes výšina.

~r

üci
mv"‹'šzš-»ŠÉ? ~.l›v'<iımiáıđ

mÙK
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iijl Ťýavat budu, tento ale klíč k Zámku nyní odevzdávám tobě, má

ìtěchęro čkvití máme okolo sebe mnohem vzácnější kviii a vim, kdy-Ž
113, tyto milé sve spoludružky tvého života hledět budeš, vice ještě
gěj 'radovat a o ně pečovat budeš. “  

s Rá Pro pána\Boha, co pak se se mnou děje, nevim, je to
sen, nebo -- _ s

Vil. Pouhá pravda. ^ i
r Růž. Pravda -- Vilirne, vy jsre mne velice, vysoko pový`sil,

ale, jsem sprosrá, mě srdce nezná nikdy žádné hrdosti.

blaženosti již časně i nás Bůh povolal, bychom dle darů nám svěv
ifenýcb blaho společně rozmnožovali.
[ _ V i l. (Obrarí se lš: lidu.) Nyni mi ale dlužno vám, dobří lide,

ljpovědit, co já skutečně jsem. Fředevšim jsem Slovanem.

; V il. Sláva jim i Bydlel jsem ale až do roku 4.8 v Ubrácb, kde
'moji rodiče skrovný statek měli a mně zemřeli, když Maďaři povstali,„.v.„.,..>v.ną=~_øz.--- _ _- _„_

anárodnost naši slovanskou ve svých krajinácbporlačovali. Nechrěi
jsem býti národu svému věrolomný a proto jsem odtud prchl.
Íe 5 tar. To je věrný vlastenec, žádný špehoun.. Sláva mu? -

V Š i chn i. Sláva mu Í Í č [76.'j
či] V i l. Abych nebyl poznán, pronásledován ja do řádu li/ladariìr

takšťastně se dosral na Moravu, mezi národ máj slovanský, chtěje
Ĺskrovnou částečkou Zachovalého jměni žiti a na půdě slovanslše

ajedenkráte tiše odpočivati; Náhoda mne uvedia do vaši osady,
kdy jsem vás, dobří lidičky, poznal. i l

S ta r. My ale jsme vám přec velkou křivdu učinili, prosíme,

s Víl. Neučinili jste mi žádné křivdy, já sám jsem byl všeho
vinnen. já byl vám skutečně komediantem, neb jsem si malou

špehounem Ávyzvědačem.) v  A
 S t a 1“. Spehounem vy, pane? !
lVi l. Ano špehounem, neb jsem u vas vyšpehoval nejvetsi

T/`n,ľ^'k
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‹=Íar`odějrrìÍkern_, neb jsem okouzlil srdce šleclrerne, ne sice čáry aneb
konaly, ale mým šlecl“ż_e“€ným obcovánira A nyni bych si přál ješrě
vice býti takovýiri kouzelnikem, abycb všeclma vaše srdce jako
ˇ" °ženky okouzlil, byste vv mne miiovali.4*:azÉ?

V Š i ch n i. 'l`o jste již okouzlil. My vás milujeme Ž "
V i l. Nyni ale pan Slaviirovský, šlechtic slovanský, prodal

iiirëıj statek v Uhrách a zakoupil si renio sratek, pojal i dceru sio-~
vanskou za manželku -~«~ neboiì Slovan slovanské srdce miluje. A
nyni, moji milí, všichni na Zámek, kde body pro vás jsou pì"icbysiżány_
lřzěovolejte vaše ženušky a dcerušky a budem siovanskymi plesy se
radovat!

V Š i ohni: Sláva a dlouhé panovárri našemu panu! Sláva, až
vězicbni věrni Slované Í Ě gÍ77.Ťă
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   Zprávy Z jednot.
BRNA-CHRLIC. l e  _

jelikož válečné poměry se dosud neuklidnily a náš brněnský
alurnnát jest i letos ponecbán účelům válečným, jsme nuceni pokra-

tomu účelut upraven byl biskupský Zámek. V Zámku bydlíme,
do přednášek pak chodíme do ě obecně školy, kde nám na návrh pz.
řídícího Felixe Stýbla propůjčeny byly sl. místní školní radou Z
místnosti k přednáškám. V Chrlicipb mohou býti pro nedostatek
místa pouze Z ročníky. Druhé 2 jsou nuceny studovati doma. jest
pak vše tak zařízeno, že jednotlivé ročníky se střídají, aby všechny
ìmolıly aspoň na nějaký čas býti pl`ítom.ni přednáškám. e

« Letos zahájili jsme po 'delším než ročním nuceněm odpočinku

goletého jubilea ,,l\/lusea“. Náš pěvecký sbor řízený kol. Zliánělem
.(IV. r.). Zapěl ku poctě zesnulého kardinála Fr. S. Bauera lvlolitorovo
.ánimas tidelium (Cant. s. č. Iog), načež předseda přednesl slavfl
nostni řeč „Museum v Museo“. Po te kol. Peřina (IV. r.) doprovázen
na klavíru kol. Zbánělem zazpíval procítěně Z V. Nováka (25 slov.
lid. písní) a) č. Z. Dolina, dolina _ ._ a č. ro. Íí`eče voda Ze skály.
kol. Kopal (IV. r.) promluvil věcně O „Povinnosti bolioslovcově
3,: jvojínu v poli.“ Na konec ještě Zapěl pěvecký sbor za řízení kol.
Zháněla Dra Dvořáka (op. 27. III.) Připověd lásky, načež schůze
lskončena. Schůze této súčastnili se též vdp. dr., Tomáš Hudec,
:riceregens alumnátu, dp. Spiritual Al. Stork jf. a Zasloužilý p.
řídicí Felix Stýblo. Citíme se Zde povinni projeviti p. řidicímu ve-
řejný dík za propůjčeni a vytopení místnosti ke schůzi ,,Sušilovky“.

Naše ,,Rů.že Sušilova“ jest řízena těmito členy výboru 1 před-
sedou byl Zvolen při mimořádné schůzi quartánů. Ant. Pekárek (IV. r.) ,
pokladníkem kol. Al. Kopal (IV. r.) administrátorem ,,l/Iusea'-' kol.
jos. Bělohlávek (IV. r.), knihovníkem kol. jan Němec (IV. r.).
(Třetí. ročník dosud má voliti jednatele a jednoho člena do výboru
(nejsou totiž kol. terciáni v Clırlicich). Taktéž II. ročník má si voliti
2 členy do výboru. Z l. ročníku zvoleni byli do výboru kol. Adolf
Pelikán a Frant. Kulhánek. j

Srdečný "pozdrav bratrským jednotám Ž Předseda.
Z našeho tiskoilvělio kroužku. i
Pro naše vojiny V poli zakoupeno a posláno bylo: ě  
a) Voj. Zentralstelle tür Soldatenlektüre Vídeň IX-4, Canisiusg.:

i 30 roč. sv. Vojtěcha IQI5;
” Zoo modlit. knížek, V každé „Důležitá rada", 53 Vojínův pl`ítel“,

rrr
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f§í“€(Íâ.S€€ìŤ57 a păřęšâıeno ıšiěeø Z šzšżššnìky a, Smıımf „ĹŘL j€{Ě„šfš{>ż§;“. Šcìižůžšžšž
“2:a7š0níč€żšša. ìšymnflu nárødü raìšøuskýcšš.

Drššìflà Sehüze byla pøřáfìána. é. prøsìnae na øsšavu šjìkštjššfflifìì
żż:żm“OZ€nřš_n šggfflěìšăhø SV. Űtcę. P:Éeä1'š.á.,š€ì koš. Émfż. 'vzlafifl TV. .
ëí.háëš`fl8. : ,,ŽÍćâVOt 8, Osoba papežê Beneêìíššm ĚăˇĚŠ”.*“ Zakcžn Q
pa,p‹€žSì‹;O=.š łıjxfšnnzøu.
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§08. Peška; Z Íí. šfoč. }Fí“. §~šĹììmekQ Z šıììch že předsefiüıı §aš`š Rflzęìššflıizêà
místopřeäsedflu Ílvšet HS„b2`=.,r“3L“a.., püìšìąčžnâkenš. Aš. Cáp. --- ĹQÉOS
ıšřízfšıíša, ävyìa číäıárna, V šìížì ìfˇyìøžešry Vžžäšve čžžäøpìsů. Seìníìnášifi.
Íš'ž.-:,:š:“šŠ.ìš;‹f3›ˇ“*‹Jš“.=_y Ř časopìsy knìhovšıy česìžë.

Všsm jeđnożám. bmìırsìšý pOZćìš:`aš”“É
ŠAN RŠEZEHNAL, QŠAÍŠ' ABżÍ:`~›{)L®ˇí`éľ',

Í, č. pš`€đS€ăa. ii., přežìseđa. „L

Ž ŠÉĚÄ,
Přeđnäšky škaìního mìšu I;gLž;~:;5 se Sìšončšlìy na, naši theoì. Íakıšâšfš

vygımečně pž, ZI. išıvëˇâzna.. 1915, Frázêiânìny trvaìy ŠŠO IL. října;„ Ě*Ě'á.SÍì€ćšı`ž.-
_“gĚ€:1h.O dne Ésme byli přítomni ,Není 5an<:*č;»žš".
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Naše „Růže Sušilova“ čile vystoupila hned V prvnich. dnech
5 nároky na život a vnitřní i (vnější rozvoj. Záhy svolal nový, snaživý
předseda výborovou sclıůzi. V níž se členové výboru dohodli v hlav-v
ních rysech s programem pro nový rok. í
i 21. října byl zahájen první řádnou schůzí jubilejní rok „Růže
íSušilovy“; bylať založena ví našem semináři r. 1885. Nový předseda
fvybízel ve vřele úvodní řeči k horlive práci jak spolkové, tak litefl
gërııí. -- Všeobecných syrnpatií si Získali přednesenírn Danchova
hudebního kusu „Preřnièr solo de concert“ (pro housle a klavír)
çkol.Malátek (lV. r.) a kol. Zernan (H. r.).
 l Druhá řádná schůze byla 28. října t. r. Kol. l\/íalátek předvedl
inistrně Chopinovu.: Fantasie-Ímpromptu (klavír) Na vyzvání
předsedy uvedl kol. Hodík (Hl. r.) věcně a poutavě „Několik od-
povědí na útoky protizázrakůrn.“ i .

A Při třetí řádné schůzi 4. listopadu isrne se Zájrnern poslechli
Griegovu: „jarní píseň“ (pro klavír a housle), předvedenou kol.
Malátkero a kol. Zemanern. --~ Pak následovala přednáška : ,,0`o-
jektivní příspěvek k pětistyleternu výročí smrti Mistra svobodných
umění Jana Z Husince“ pilně vypracována kol. Krainerern (Ill. r.).
 z Na II. listopad byla určena čtvrtá řádná schůze. Kol. lírainer
(III. r.) zahrál S porozuměním několik drobných skladeb na citeru.
.Pak se ujal slova kol. Stalmach (Ill. r.) a mluvil o thernatu : „Kde
b Al ráj.“   

Y Členské schůze „Růže Sušilovy“ jsou navštěvovány průměrně
utěšeně. --~ Všech členů jest letošího roku 80. _

s e Výbor „Růže Sušilovy“ ustavují tito kol : jos. Novotný (H7. r.)
předseda ; Jos. Kubík (IV. r.) jednatel ; Frant Valeš (III. r.) poklad“
ník ; Kopal (U. r.) Zapisovatel ; knihovpícipınuseíi Frant. Havelka
(IV..r.), Jos. Satránek (Hi. r.), Frant.Sebek (II. r.), Krlín (I. r.) ;
kniho.Vník-koadjutor jarosl. Kálal (Ill. r.).
. i Apologetický kroužek čítá 13 členů ; jednatel není dosud Zvolen.

Theofil Malátek (IV. r.).  
„Včelařský kroužek čes. bohoslovců“ při „Růži Sušilově“ má

letos ZI členů. Předsedou jeho jest předseda „Růže §>ušilovy“, hospo-

.eníkem kol. Frant. Havelka. l .
” Přátelský pozdrav bratrským iednotám. Šednatel.

\łLrřoıvrnaıc.    
(První schůze ve školním roce 1914-15 konána 25. října. Na ní

letého výročí trvání jednoty, založené ISI4 J. jungmanern. K tomu
Cílı měla býti uspořádána Zvláštní slavnostní akademie. Než nastalo
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lfšruliá. scliuze konaršá r. listopadu a následující ršbralý si za
úkol nově upraviti a rozšířitr staiıovýˇ jednoty. 'Íento ukol dokončen
ro. lcveltna Ior5, kterehožto dne nově vypracované a schválené stav
1ıšzž›v§=~“, bvvše př`ečteo`ą.>“ a ode všech členů. přiiatý, nabyly platnosti. p

Na scliuži dne rj-3.. června přistoupeno k volbě noveilo výboru.
Zvolení: předsedou kol. Šos. ÍÍ“lo\.7o›tný (lV. r.), jednatelern kol. l7*"r`.
Ílíüaždil (llř. 35.). lšınihovnílrenı Fr. all. lälornsteio, G. C. (li. r.).
Odstupu_iicirn.u p. předsedovi výslovený dilšżý za jeho obětavou čin.“
nost, “rvlá.ště Četiie kniliý. jež ljšbem svých studii bobosloveckých
jednotě věnoval, a za laskavou ochotu, s kteroo. veškeré .-.výloliy
korrespondence §ed.rıotý se týkající sám lrradil.

.ìšžávěrečná schůze Šedrrotý konána 4;.. Července 1915. Vedle
Četnýcla volnýcřš. náxf1“l'lo., vložena všem členiini na srdce .upř:Ín`n“š.á
prosba, a.l:1›jąš všichni se snažili o prázdninách připraviti si hodně látky
pro bohatou činnost V budoucini školním roce. Po přání radostnýclš
prázdnin všern Členuro schůze skončena.

l?;;1“atrsl~šý pozdrav všem jednotáiía. Fředs.eda.

Š. Eadžiovioe.
Letoši rok svým krvavýin požadíro opět shrornáždil nás

pod střflechou studentského serniršáře jako roku loňského. 3:8. řiiria
započal školní rok a rżedlouho potom i apol. kroužek hlásil se k svenìu
právu -»- soustředit v sobě spolkový život bolš.oslovců.

go. X. 14515. -~~ i. schůze. Šalro uvod zazpíval pěvecký sbor
loobcčslovců. od Svobody : „G Pane náš“. píseři na Zahaiování schůzí,
Za ieiiž procitěne a ladne provedeni sluší dik vzdáti kol. Hrubešovi,
který sbor řidil. Na to ujal se slova odstupujíci jednatel kol. kour,
na.vár.av na slova. písně: ,Nám sveřen úkol slavný ke Kristu, ke
spáse vesti milý národ náš.“ Obiasnil a vyložil účel apol. kroužku a
ukázal na prostředl‹;ý, jimiž- má býti účele dosaženo. Vzpororlel
i velikého vlastence biskupa jirsíka, V jehož životě tak krásně se poii
láska cirl~š;vi. a vlasti, kterou oboii musi býti prodcbržut český koše
Zvláště dnes, lrdý intelligence Česká krváci na bojišti, on musi býti
česlrýrn intelligentem.

Na to př`ovedeu§,7 volby. Zvolení : kol. Pour (li/ˇ. r.) předsedou,
kol. larolirnek (Hi. r.) iednatelern, kol. Vavruška (lll. r.) knihov~
nikern, kol. lťieil (ÍV. r.). kol. l“ŠÍoc.áb (li. r.), kol. Beránek. (l. r.'),
dřivfěrriiký.

Poněvadž přižrıi vld. představenstva propüjčena nárn místnost
k odbýváni spolkovýclı schůzí, přikročeno k aařízeıií čítárný a při-
ručni knihovny tl1eol.ogicke, lrtere. zřízený iiž r. 1913-14. V čitárně
odebíraii se všecky česike Časopisy a lflznilıý, pokud vld. představenv
stvern byly dovolený. lšraibovna jest teprve v začátcích, obsaliuie
přední autory že všech oborů theologie, mezi Šinýroi: ˇWilleros,
`ˇ\z7j;.Iczb.o.clii. Bölser, Pesch, Lehrnkuhl, Aicbner, Schüch atd. V roa-
šiřoválžoi kni.bo`vn§.ž se pokłfačuje.
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I4. XI. 1915. --ii ll. schůze. Dnes připravil nám pěvecký krou-
žek novou radost tím, že nacviěil krásný sbor od Q. Havlasy: „Ty
lchaloupkof", za kteroužto obětavost pp. bohoslovcům a jej ich dirigentu
kol."H1“ube.šovi patří .upřímný dík.
 Potom ujal se slova p. jednatel na theme. „Úkoly dnešního
kněze“. Přirovnávaje církev Kristovu dle obrazu Adolfa Liìebschera
ke skále, o niž vlny mořské neustále dorážející se rozbíjejí, přešel na
v“lastn.í thema. -»-» Kuěz katolický má býti skalou, o niž se nárazy vln
nepì'“átelský(:h útoků. rozbití musí- Musí býti jako balvau V prudké
bystřině lidského života. ' '

Než život je ustavičuý boj; a život duchovní jest boj mezi
uíttem a vnějškem člověka -- světem. Než každý bojovník má svoje
zbraně, jimiž může se bráuiti, aj tak i kněz, který jest předákem V
bojích, musí míti zbraně neb je aspoň zuáti. Zbraně pak, jichž dnes
nepřátele církve užívají, jsou hlavně dvě: tisk a spolky.

j Kněz všímati si musí tisku. Nejvíce urážek a potup o církví
a kuězí šíří se tiskem; Tisk působí pomalým otravováním na mladou
duši studenta, přetváří kolísavě povahy V úplně atheísty neb aspoň
náboženský lhostejně, ,tisk vlěvá novou sílu umdlěvajícím již útokům.
Tisk proti tisku! Než zde jest ˇnejbolavěj ší místo --- není l í d o V ě h o
demiíku katolického. Až jednou bude, pak tím více bude museti
pracovati kněz --- jako kněz, klidně, důstojně a pravdivě.

Spoleěníkem tisku V dobách nynějších jsou spolky, jež jsou
'záı:odkei^fl dobra i zla. Která strana jest silnější, ta bude vítězem.
Zvláštní péči dlužuo věnovati mládeži, jak ukazují případy ,,mode1“ní
výchovy“. Dnešní intelligence a její skrytý i otevřený boj nutí dneš-
ního kněze přijati. heslo ,,b.oje nehledám, ale také se mu nevyhýbám“.

líoueěně zajímatí musí kněze i otázka národnostní, to níž bylo
několik slov ku konci přediiášlçy. K jednotlivým místům citováua
byla místa případná Z Novákových „Pohledů“ a Huondera „U
mistrových nohou.“

Resumě celé přednášky »_ kněz musí si Všímati tisku i spolků,
musí se k tomu však důkladně připraviti a konečně lépe méně, ale
důkladně. i `

í Po přednášce předuesli pp. bohoslovci-zpěváci uěkollik písní
národních a schüzejskončeiia. _ jednatel.

É

[IZ ZAGREBĂ. IZ. ,XlI. IQI5.
i Predraga braćol  . _ o  

Ugoduo nas izueuadilo cijenjeno Vaše písmo, iz kojega razabiremo,
da se zanimate za svoju jugoslavensku braču. Budite uvjeseni,
da nçam to podaje nove pobude za rad, pogotovo pak u tužmm sa-

Druga je vec godiua, što smo lišeui svoga doma. Sjemenište
smo morali prepustiti Vojsci za boluicu a mi se 1iastan1.smo u kucı

_ .* -U5



lÍi`šfaujevoaoa. 'lfime sme ieguhili svoje diuštvešfie p“š;`ostoi`ijež,
su uam apsolutuo po“tˇfeioite za sas“tauke, koji jedine
dtuštvo, potiću u iijezmu život. Zato je ptošie godiee

stispeiiditaa. Ove sme pak godiue uza sve ueptilike pokuěali
ií;=huovim.€i vad, pokušali sme, da u žile eašega dtaštveiiog
užijeme ucšve životiie suage, da oiiom koleteěiiiom,
šaašem uttli kzoz deceuije iiiatijivii šsadeiiici i Ťíaotei
flíaiiašujega katoliěkoe; pok:ż:`e_ta u š“íi`va.`tsl«:oj. ˇiřoěeio se i u
řitatiua ,,ÉIhoi““ počeo je da iš.ovim míadieama. šfesi svoj
sme početkof *““oíske ,fg;od.i“h.e sktipštiaii, koja. je uliia š;i€1`›v`o

n "`à

‹zz.›zv,vd'W'Éi
ei§13

ga

WTI CZ) řžřlø..._ }xMIvOĎ
'vz-rv-ıılı

ČDrx“<

ęnnø ł/" fi-za

.M,„::Í\“ĂN5,,.vn

nd

za iad. ._ _ odtžasuio više sijeie., gždje je pi“edsjede_ik
dttigoi.7i;m_a iaactt i smješ: vada, te ujeduo utedismo íiioaoˇískžçżfl

apologetski iz. ˇ- j ““ kíub. Ĺšflod :ugova pak kletika
zijalaca, koji stahuju ove godiue žšdijeijeai od ustš:oje.šaa je
sehiia omfauizacija kat poiuíadáišíš „flšì-ihoi“a'í, koja. ˇtakodei“
više sekeija Z i.itei`ai`uu, a.pologe*tsÍ;šu, stšeijaliau. a.ps“tiueiitskˇa.
aasíuga ide difuga hogoslove. šÍíĹí. god. koji
šii`i apstiueatski poktet, i iiastoji da iaštskauu. si`edajoškoÍi.s`šš;u
koja je usíjed evakvih ptiíika ostala Š “ "*š“`› vedia
ti otgamzacije.
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Z ˇ ' dui: sożoata ; :aa gležs{Wiii`u ízvodio kl.
3,. lìi“. aifiě: ĹÍ-ăegiua coeio ,j dei‹:íamii“ao lveziě.
et. G. lfíugo Sattuerz Ťštjev audjela oi^a.toi?ija ,,.f“ľ“‹isš.m'šptio"í

teuoi“ soio otpjevao Ĺ. Žuuic.
5;. ÍlflÍe.ti.a semjçžei“ tfitgo ,I dogmatska i“aspi“ava_

llèilítžsitet. š
6. Deigeudesch : Biíżíuse. est gratia ; pjevao zboi“ ,fifijei/i<:aí'.
'lfo je u kiatkim czftama aaš :sad ove godiiie. Ako i uije još

togìa oaako kako bismo željeli, i pak smo zadovol_jui i ovim,
uš; ovakoe pšrilíke ěiuimo. .

Gve godi_ue ae možemo da - aa iževflagodisiija
izdaiaja. Ě`~š”esuošljiva skupoěa tiska i ' pa osim toga i
slabije íiiiaueijalue pšfilike Tae dopuštaju ıaam, da se Ííatimo
pothvata. llšìa to su potasli u velike ttoškovi oko otpremafaj a itiijixga.
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To su sve uzroci, radi pojih Čemo- biti prisíljeni, da ne. olonovimp
lnekih rasprodanih izdanja svojih. Cekat čemo bolja vremena i raditi
onako, kako se rıajbolje dade_ a _

Hrvatski Vam pozdrav l , .j
Od „Zbora duhovne mládeží zagrebaěke“

DÍŠRO KOLAR, predsjednik IANKO OBERSKI, tajnik „Zbora“

BŠÄKGVÖ. - 7. XL 1915.
- . Bragi brate i prijateliu ui Kristu 1  

 _ i Ne zamjerite mi, što Vam odmah na list nijesam odgovorio
'ti to osrazloga, jer sam morao.Vaše želje pred odbor „Zbora duh.
mladeži“ iznijeti. ko zaključku ujegovu, mogu Vam) javiti, da
nam Vaš ,,il\./luseumí' i dalje šadjete, redovno, kako bude. izlazio.
Ĺiterarno pako nemožemo sudjelovat, jer su nam okolrıost „Zbora
duh. ml.“ takove, da nam nije moguěe, a u bratskom Vašem jeziku
nikado ne, jer neznámo češki. ---  e i l i

" š Sa iskrenim srcem pisaste nam list, pa primite i ovo par
redaka iz najišarenijeg srca uzjedirı. Za Ilapredak Vaše domovine
Vi naroda i .da se što prije bratski nadjemo u jednom kolu : l

l _. Sadjuěi .Vam bratski pozdrav ostajem sa odličnim stovanjem
. A Za , Zbor duii. mládeži“
7lšílřlA]LO ŠALKOVIČ, bogoslov. li. god. blagojnik-trgovac ,,Zbora“.

\nł

TEGĹŰGEŮ FAKŰĹTÄ V EĚĚÍSPRUKU. ..
v Rektorem je I. Donát, děkan fakulty je J. Miiller, proíessoří:
.řádní Aem. lvíichael (děj), Mich. Hofman (círk. právo)), L Müller,
J. Stutler (dflogm), J. Biederlack (mor.), Linder (St. Zak), j. Donát
,(íilos.), Ťllr. íírus (past.), Urb. Holzmeister (N. Zak). Mimořádní:
Aem. Dotacii, Th. Spáčil Z diec. hrněn. (apol), J. Bruders (hist.
;dogni.), Al. Schmitt (mor.), Max. z Ftihrichů (círk. právo). Docenti:
Fr. Pangferl, Aut. Prešeren, K. Six, ]. Rainer. ~

is lkonviktorv ,,Canisian.a“. Část budovy je těž Obsazena nemocnýmı

. _ , `

. Všech posluchačů. je 3I2, (kněží 54.), světských 139 z 59 diec.
Z naší říše 86 z 26 diec., Z Ameriky 7, Z Německa -28, ze Švýcarska II,
z Albánie 5, z Rumunska ij, ze Svědska I; řeholníků 173 z Irřádů.
za a kongreg; jesuitifi 85, benediktinů 27, premonstrátů I4, cisterci-
áktí Io, basiliánů 3,minoritů 13, kapucíui 4, C. l\/I. S. C. Io, něm.

I, studito I, lrantiškániiz. ,
' Římskěho ritu 305, rusínskěiio -7. t Ă _

V ,,Cauisianu“ obývá 148 alumnů, 49 z římskekolleje „Germa-
1.niea“, kteří tvoří Zvláštní kommunitu, pouze kapli mají společnou

vojáky. Někteří ,konviktoři Canisiana konají službu (po měsíci se
[.jSt.řídají) v lazapretech ve městě. š A  

. i ” GODEFRĚÍDUS MASTNÝ, Ů. Praem.
z " “ı-ı.;. __.-=±.nŤ“f _____,_„z __.

II7

/:. _



š“ššěe_
`ıif` `š‹"ˇĚ="_1;az`i›'ˇ€1=ż___*ę§ˇ _. _ -K'-'=*›„L._„/ M 1-.z-I 551.4 ,**04

H <'ˇ\_ŽL _4_..ı .zm ›~‹-_ .M4 2:“ Ĺıımwí .W
Č`_,nÁ__

„_.
;/"`0\_

pv?

'WL',flhh,_Q9 ľ”Í3<.__ˇ'-zvnf'

É/Š,„
_I?Ň Č;25

_ Ř â`“žz§_.§§šüˇĚ°ęŤ”.
._ ˇ €Š._a_.1“ıì{<:e;ž“š__) _

`Ě-Ťěììščł Čfíìvvˇ 21 e `=“;všı`8_fšz*í Ešš;1eš<';~šeš_1, az wrýłzfžzflł: t-en. ršešıă ì;še~€šŽ_13_“ì;m jffi., :zł
ˇ aøìešštzìżf 8;, ?;ne_zš:€3_enì45í eazxiúeâě 'Vy*f„`vá›ří. Słmtčššššest Světeˇfiýešı €ÍÍ=ìŤf-}ìì

“žıèšá:a-Za'ìe_ž_ Q:=:á,-`~;“ż">ìž veìíefì Čš_u_ehe`š='e ššvešıo _`m`í:›e„ *ž3`âeeš;`ž*š„ˇf-Iiš_š_ She:fšž“š_
zìežżíš čììežšìı-:š V e§ašfš_š_ěÍ_eeÉ;vi_ „Á úevitě Z š_`żšzš1a, `*ISt8„`<;vˇ vjjıšëfıeì za ż:=<ìf`Š
`ì“_š7;`azł Se ııe žššíëšfše L 8, meťìšìíì *€-z`zš;š“š_..'“ Luk. 32 35. V

- šřezžššfıšjšľìe Éj; š:_ť`flı_ìž_e §3edeeň0'§'€»ì1é, jafššeho `žš_Spěe`žm_ đež›__=żâ_í:*.ììí peČìífiez.;Ť __-_ _,
`š1á'š.f5~`ví nez ı_ıšen_ee“ˇšì_1e€ìerní đ_OŤO§/`, že všiehnì se `ž;š.cìš_yleve„ìí V Seššıeízžıž.
3šĹìet›Ě:›0š1 žíveten, Zvlzâ-ště veìšš;OmăS“âSl‹:éì3.O, ˇ St hørečnfıýˇ e'hvazˇ›ìš S.. Sheżfl,

ťšıášpřèìxfazjí kłíđü 8. Sehevěžšemí. Hìúlrem e :ž3fz_§fšìeê“š1š.y V żíêš-že ššíeeżř 8, fìıššez
*ø*è;fl;_“.žš_ eìšanłžžšflt __-:`Éa_-Su, a,b7x;' -se Sanıżh V gfżene Í§Š8_š_‹: na, př. kupec šıeš-až ž=uš_“_ž_š_ V
eáìnrš, Š ve Sim pı'_`en_â„Sìe{ìu_jí he ještě A _ 8; š;`0ZmĚ_ì_1čvy se S}çLe§_ıš_pšffíteìeżżš_1 . . .
ˇ>;ì“‰ režšêìíì mefšsi ˇ kìı-eré `š1»“}./"":*Ĺ"*„ ' L =v~`ˇešťš1‹:~:;›vě, zz V}Ieì1Ove..`x=_13$f Í V

- ře €Ťăě'šzš_ pefžìoľř“ se š:ê_a,-v2:á,ješ:e_ “ V đøeeìa ăeů!_ežì'‰3Š`ešš Zševeebg gešìèšìì
jest omezen, neměìyˇ příìežnitest “ ăeììeh Vš_a›Sfš:.É__í i“šš_fĹŽì“š7žeˇŘš1›:ż,ìżš‰ vj;*ž:z`€7 _ “ _

; “ dětí, ìšìzere Svžiš mš_éøćší :ee vešfš.ì‹:m.7 _ ee eb3v“čee§šš_ă V pz<šZđš3.žšš:_e
'47 . _“ vv; ,__v~, _ __: __ „ „._- ˇ' -?:.=eż›_-z`z“_š>Jš_3_z_r ší xjšìfzšnııe eżìeìfıřoexřı. V V I ` V

eŠieˇfJe.šž: ~-~- už 1 Zeneç. -~-- š_“fl`zel_ ìšfi.-ˇ už <ŤÉ;ž:-Ě31 _ :fl_zUÁ;e *;ż:ffzš?êz*„*x›“š#flž,
W-L, Ěšùešfý §żš`šĹ”ıfš~š€3v`Ě;žfl1 “ ne _ìfšíšŤĹu_veší2_1_ ve šžš „_
“m`ˇz“šfˇ3_,*ż`fl7€šìf=í Síla, exfeššľ Sevřenvá Ézi `àěÍŠ_a,.

Z`eežšìš_eet Vj,.fl`šfıìe€ì;áš_,Vžž„ ea„m_e4€flčz_1; mšzˇššešıkšf fpreìffl. 2;“ Saıífleíšě. š`ŠšV. ż`Éìeš'nê~%Ä”2Íí
íľìžzhšlťweøëıšı p1?e;*è“'í: `%ĹÍ*iS1Ě_ĚL€_ej pì”Ťe€3š_ Svěžëem ˇż:š_flZì1š_*_ìf*š_ ee (še Sžš,šż€í‹_€fl“'„5`2;*ì ˇĚ7 S ÍŽŠflż5,›`*_ìˇw=;'fL›ì*É

x-4 'N

Ě
?"ˇ.Š C3' ı9~` žv.3..‹P""*"'~›

zżfżČ)
xCD(ˇ fıw-'MJ4

,_:\Ž„`~n}-ø C13:Ď C2'Ý`„ng

N.

{_\`*.< Q./Iz Uzj if'

.'„"'ÁČB* rnhııłIınvłq \.IAF4 {'§-_. Cˇ+

9:5U2 N41 hm!81 `ın‹x.nł

gˇıìG17 cˇfl*CG*
xšnxl z-nnfld ı'\"\X:-ˇ r“\_ 5--øćvč :T-5 QˇŤ*"“'‹

P'
5-7~nììí' Í'_'*'z

zn.ęz-.uš\yfl-»QQ»mna`Q“~.‹z-Q<5,'.Q

ˇ.`.-.Čìv

ÉĚQ<Í»QzaglŮC'“›*~\.

Íčıııriafi

CDŽ?

Ě'-v.-ııłıQnâ1--In.ı-4

vn ‹..fŘÚ̀

ina:'C5

Pha

'C*'K.

®<Qga

7;“-S3` zzQ̀.

55.4ł-04% “.\“ČRı~fl<žzfi“CD›“~'-ÁU244'Ělš" Ařrs„Ě
2,14G \.›-vt

FMF'

rd

ŠÍÁŠÉ›v“.,_"V1“ *ˇ“Š<ÍC3"ˇ ÝÍĹŠAP~›-L3pa'3“-4F:*=ˇ'fˇv I.QJ*-M~5"'

4 5

š ' `n

ˇı
ăi

JQQ
C'^%'~ŠJ -*.í“'Í ,'::ı\.nı(Í“

Š
É Hn

v“`“!F7“ g.-ná,

C'3<§14ŠD“'ř“'*`ın U2us

Č
P“ P.) .QÍJŘĹnnvlı <85"

 J 1-\~“'Í „Á̀-‹ ˇĹ2 §30 ĹÍz.`

~<.fQìfl Éˇıü łw-vd §-A =,‹„à321 -f*ř'- :nl

'VI

F,x

~f~ˇ<f`č~_ì_.Í'-'J/"N?'“"'
I'.Č?

-íì".›
gQ\1. Číž

„vši__,*„, ní'ˇ`^'\„nn 3„§44.. ‹C“š“ČÍ`:<'531-' mi

„__ ‹ČD

nıA'A _G5Š:,QcoŠ-

B<1§ř==4\

.Ĺ,“m4`‹`«nıı|ıfląLCD‹;'D‹:›;q<QD„Q

4'**32gnQ.:'Q"
k``~_v'Ů_

Š'IŽQnflviıı:'

An

ěvˇ'"* 'I _-ılı
<*:;Ĺ...ıQA

'`_:ıFL

čšˇ“ÝŠ97““ŤÍ"+G3*Ě;-:no;"'â`: ._.v'“"\.

,ënú314G2 _2.1ˇ“Cv r›=‹‹;; zł

ŽLA }“5*e:žš_eĚ<šš“š_ šš1j§,z*`Sì_ıÍ_ že: ìžfšfzìčešfššf ıìžže žzš _ /»_ Se}_;ížì:šj€š, ‹ì=ı_šš_ čím 3;;-zsvfšežnešš
ššžž'ĚšeI_1 se Ohreaüí. A Temáøš Kempenššìš Led. šfiíx“. Ĺ §43): É? š1fflìČ-ešš.šÍÍ :zz ššììžišu }1šìż“e:~;g_:_›ì'í
€ìuı_žŤ~'ăe :€:bež_ˇžš,é.. az učí se :“áże_ž4„'aì Sfzăryàá, ezešžšřšžšžšxľíšfříeem -ˇ _1 Ě1.

1%.. přeee ššš›e§eI“ı city nâbežeš:šSÍšš;e, êżìe í jìšıčê Sš:š_:čž_hÉ,i› ují aø „_ ; §;*~„z“ż“_`ìí›jžÍŤf`*=.z=:š;`ž_.;;š_íˇ
V ì7?:íeš“ee Sven roìš n_@É1žŠ›`ìł`‹.e V Se„n1e^: ìüfle _z‹_§e'›-=;~ ˇ -_
letí Iršezššem. b_Vì š“šša„í11e3čá„řSš‹:<ýˇ1š1 „ _ _- iz_1“uc_Z~_žem Z «
efšıýˇšščì e V fšeìiše n_Za,`vˇřetmř1n. Be„e‹:)š:=_ ęšřavíz Éeje eff V eenšıšetă. - ˇšŠ”<€eĚàŤř-
Čímfž `š3fl::~`ž3_Ze “"f e “ššeÉÉ;šeĚ‹`:áJ díla., ìšfšzemz emìia, m_Oćšeš“m'_ věđłě.

Ťššlfçìe _ te ` žž_”Ěc›3f Své ıššäsžeš {_7;:`›ř_=l vě€ì_O1ż@_1; ˇ e„`Ěi„`=j“žz“ }e0“\7e.řz”Íe“` ˇìš
ššfln_~;š_z Íi,0`aÉżìšš1 Za. šm, _ ten je ‰ne`přš`euS`âeí 'be S fiššmí _ sìčeteăišçž ---

' ˇ šek-O ‹:‰_eĚfè. fle I`Ofž:Ví”Ťš_

ž':_=,š_‹è_ z:żz`.=ž~‹“_- zL
-I

vv "lı

N 52 .C-Q*._ Il*

ft--.

gaC494C“ jgQM..}‹Mıı4ď‹\,-x`<ř'“'5*ı_:V('53_/QŽ-'inˇˇŤŤ'uzř*“'*ıM“

\9FW.

ynnnn-L ČD

'Ňxıı3

Ť“

!`\Eøfi„S* _̀_ '~ı_
3'_

(`

„__Q žfl-“'S33:SI“
v0.1CD I“

\ vv

K'~

E5vf!W-zna

7.2 J IJ
in

Ň

93f'__';2'cı

CZ.-_ `4:‹~\-Q

'\

KHÚÄ

Iˇ"«f~“ _,M
V

Í'

e (ˇ"'53-4~_:<‹-xf37“
É?<_..›

I O

(eanme Sšebeız) pìž_š;ehe S2z,š“ne<í3aı“_._=čÍfL2€e.
ı° i a› O ı V n V ; ' I 7 Ýna sve šìš1eĚ1V1‹3Ě€18„ì1że uSt8„e“v1em;'1š_Tš S75-Vášešıì S
řjpeìečššeeíı

_ Sameżefl
VL G

'\ “êfi

›ı'1.nıłı

5~==1~z(Ď

U2

EE5+c.„„šz kfifih __<CD ›:Ť„šťì..
1/'Ý

řnønv

Y-ıflıılú§12
'z-»HJ) 'C3§"="'1<'ì“~U2M2* ..;;›,50

hd:

E41

;;_:_z,,,,QD QšäšŮ. zšš 5*“

Ě;e 'ŠD G9 €'_'ˇ?*':Q `~É'

ČČ ›*~“}-
'ıı _`\=f ISt `g`øříreZešš_ě rwçżzıéı, nesmi Se em. V tem flÍŠˇêı_z;?žš‹_żż» fž§_š›fi_“<š-

flıžćâììˇffa, â~8,Ž=: ıníra, ve S“5:jš“1zšš1 se Sìšešečšıeeťořf `pnšš:šĚ_šš;g§e.
Dew nıaj Speìvıhzrájče 8Jżmeň ne, h›ŠšzdíŤá'1“ü Z‰1_€Ěe jim 5 35.

přem_ťfšì_ení fg;»0:.šerOVá,ní, šn: ău.š«eVš_1í Se`§:z1`á~meS‰3Ĺ, abjf neSżš,ššıeS`í;żš“'Šz1ì;§fšìfšŠ.,
nařžçeđebufieımì ıneeššanieìšy te, co rá _`ììm'7eÍe. `ví`š.€š_ěì.§›“. ‹

'šÍ`eìeš14š šìewfěššćh nšfšľžıe ìfšeššze žšìíflu Sžııšžšeďìøă r@Z"»;fšÍje tá. §_<Ĺć'ìjfž Blčfeezťìš
`ř3”§,ž“l eìnšă 8, 1š_eˇ._m_á„m, tehđe 1 Své šfıežšeššvżìššf bá-e11ě_ Ěšteré ke `zL`»š7fl3Sìžš`*_'“iš;j$,”Ĺ šÝŠLz“‹ůš§xˇšfì
“g3øe~ž:2děj Ě m_i1šš.čì{em ìemı _“e*›:e1‹“5““‹?n šševš* ˇ fi - žš`2Ie»š?b3r jeho,
Ť=:›‹`ćì_e hfíf ˇ ııeìmˇřšľageěžsíeh eb., nřeee ăıšeh - żmìmzˇěř 8. ìm“Zmˇ.êì. ›-»ˇ _j_-_ łš
m__'n0h_ř,'7 ve _‹ Ž“ Éašeàšñ ìšaë m`ˇV_ní e€ìeĚ<'h"š1e`v`‹fSnăì. Ne'ee“í5 ˇ“ ' €:›ìešřš3.ež;“ž3, šľżøerá
O Zfliìžmıe ì_ìđ_ìì e tìıčšłeu ke Sìšliřší nm křídle, 8., nešìeťržřejšeš mu vj§7v`Ťm_=_:ž._
€š*5šfÍž„vá. Se jen V 1`š*;ífł__Ě›`.;`‹§ˇfl3š1 `pìÍ`fšD8„dee_èf1, že 'oaøk Z`va.ne Ý,-ćčn. nđâvaýíeí - Éí `*.›`“e 'Ť'-1*"
žštřečflı šçšżerý by něeo veìi_ìz_éĚíšO `€š'“€.f?.‹‹Iž:›šf7‹_šš,1, n_e13‹:_› ìzfv Se
šmZ“te1n_ým_, głeììăšfaăž Šest nemežne čìuehıı vyfêšpět V mm., žv;š‹;i,_‹š gž _

ìnı-vvi Qúnd0 ˇ„'€.ˇ2<. EW* px?íêüa

kvıılı

ĚÍ5".nŽca r--4;f+~

››-ZÓE3 í*ˇ'ˇ~‹A<'

<U)
QQ

›-*3<(Q̌vfl-vč-flžj„.
ˇ*cz-'J› .Ĺ“*<7**

nz~š±~v~›- .,_nÄ.2‹:“”-„Q

PW*-T3CÍŽ3'.

90:-'\›f“Ť<É"“ÍÍ<
A'Pin'wd''Č'

1

ı2"Ă

1..-4 )ı^gønı C)

_-wnndıI]

»G„ K..-Ď_"

_è'I3"'53
3 nm-Id:'"°\" „J_

-Ť/"„náČi

Év mıııłM-4

nnı§51)

C1* '#2už
nv,;‹fln~ sr:-›9$ Ů“ ìrflłw f„_*_"ł'Č* a-'ŽĹ'M ˇax 'řfêšv-3

?:..~.ıł§ PŠ Ť/'ÍÍJ\„gr-

IIS

ˇ? jj.-_. \ _ _ -fl4, f_-_.ı - . 4 n
IŰQ;-.-ˇ‹'› " 3,,› .v.-x“ ,vs

iaJ

i

1

A
3
Ž

1

Ĺ

P
T.

ó_n4›._:~n‹ø;.,

ıııřł“
TS

“‹“?‹‹‹'›f-v@“4'*"?'*.~‹,šì-_-›-~‹›‹r_“~×_“ť'

~_fl!_^§1"*~‹\“`--_ť`z;4›`~fl-nn_:-,v›_

`fz^ˇť*_*fi~**«“»^z~=‹›-v‹

Ě;al
11! :

“›_XŠ

!ďĹ§“.>?'
ł
-
w.,

4

»\vøx
xx

-,‹~_;;-3;-__-_øz_n~,xzzn.ı-L-ne.-..;.fl4.475żøz'ˇ;=;~:.±~=_~

x.ęfl

tá
\›



‹v":~„- _

nj»,_

‹\,~`.~±;~~z_ ,

4/.

-» _

5%

.wz _ _

T.

_ř'Ĺ_ .zn

x,

.-_) z;.

vz›:`»'v _

'ì`.Ín,v, .

` Ä/_

x . - _;^;„„._^Á_;. :__ _
vv-:_ '

4 _;_

`1{_ \`. -Í.

:nv .z ,S _ _„-

vfv-._~v

á*1

s
,%_,z. __
už

, .._›...

“*›f=f<'

ırzì* v_ _
z^ìvťıiÍ“

šęfíťfl
55-.U
1.
Ě'

,4*zÉęł=ı›^„~%~

if

šlivi'

v;“‹_.›_\-z„G“ .
_ x. ._ _ _

~-v'f-"ì`;-L “
,_

y~^,\>.› |\ .~-gn' ˇ' _

__
íä"`šlˇ==.~›'. _ z

Jestliže se vyhledává samota lš: shodnému styku, li“ Získání čestného jména.,
jak teprv více jest jí vyhledáveti, jde~li o rozluštěni nějakého problému. Ježíš »pak
jse pln Duchem svetýmrvràtil se od Jordonu e byl veden Duohem na poušt. Luk. IV. 1.

j Kéž ti, kteří hledají semotu v uzavírání sebe some, cestu naleznou k pro-
vádění a, konání Dobre, jež v nich žije a, hýbe jimi! _

« NGVÝ DEN.
Zakonči každý den lv vlastní spokojenosti, ebys nemusil býti uponiínén pre-

oemi nevykonenými. Spázohel-lis ohybu, lituj jí, ale také pomysli, že následující
den jest ti příležitostí k provedení nějakého s velikého činu --~ e tak nejlépe pocl7.y»
bené nspranvíš.  

_ J'aká. jest to slast vstávat ráno S myšlenkou, že den nestelý jest dnem zá,-
ehreny: že mohu dle vlastní vůle a rozumu jásat, nedada se másti zlem, že nemusím
Z nevědomosti žuouti. Chci lásku; láska- plodí moudrost; láska, skýtá. radost ned
poznáním dobra., í pravdy a, 'krá_Sna,. -- Láska, rozšíří duševní můj obzor, usclıopni
duši, aby se vyšinule ned .vlastní okoli; láska, jest matkou živé, pravdy. ›--- Láska,
zapomíná, na. vlastni starosti az hoře. -- Lásku dăøvá. útëohu az zepomenutí nan všechny
svízele ev nesnese; láskou mohu zíraft lt světlu, Šk němuž se vždy oko obrací.

o PăísıˇAv V Kuou. _
A Lidé sami před sebou do osazmiělýolı s krajin, ne venkov, do hor 8. li břehiim
ınořským utíkají, aby nalezli klid. A přece, jsou-li Svobodní, puk všeho toho nev-
potřebují vyhledávat. Svoboda, vůle jest dokázzázns. --~ Zehloubej se, můj milý, v sebe
Sama. Nenaølezneš-li více klidu azflpolšoje než v čistém svědomí -- v duši? Ano! -Kde?
V Bohu! --~ -- -- í  ,

i _  vvxoursst
_ Jak dlouho volil člověk mezi pravdou a, lží, čistotou 8, nečistotou, spravedli-

vostí a, násilím; jak dlouho nemohlo ze světe, zmizeti zlo, a. jen vítězilo ned dobrem?
.Ano -~ celé lidstvo mohlo býti jen jediným člověkem vysvobozeno --- bohočlověkem
›-- Vykupitelem. --- -- -- l “ s

_ s JAKÝM zrùsoešu Může NASTATI Psflvv slev
Sotva, kdy přála si lidstvo čeho tak toužebně od dob Kristovýchi jelšo ukon-

čení této hrozné války.
e V  í Ý  Leč bude mír po ukon-
čení této války mírem prazvým, nebude to jen klid před novou, hroznější bouří?

 Jak tedy může lidstvo dosici prevélıo, ničím nerušeuého zz. stálého míru? Kdy
přijde dobe, kdy světem Zsvlándne stálý mir? Í

Ť Jen tehdy zevládne trvalý mír, odstraní-li lidstvo hleívnis příčinu, jež tuto
hroznou válku již ve svém Zárodlšu nesle, ji dále připravovala 8, vypuknouti, rozviti
se ji nechala. Na otázku, jaká. to příčina je, odpovídají spisovatelé v nynější válečné
literatuře různě. Jedni praví, že hlazvní příčinou této války jest nepřítel, jenž mír
stále ohrožovsl, že on tudíž vinen je vší tou bídou, již velke vyvolalo. Druzí praví,
že hlavní příčinu války jest hledeti v momentě hosipodářsko-ekonomickém, jiní opět
vidí hlavní příčinu v momentě náørodnostním, v nesrovnelosteoh sociálních a, jiných
e j. Tyto všechny momenty přispivuly li rožnioení války, jsou však ony lılevní jeji
příčinou? Což nedaly by se otázky tyto řešiti jinak, cestou sıuírnou? Cor tedy jest
hlavní příčinu války?

i Hlavní příčinou války' jest jednostrennost v kultııruíni sııežení. Žijeme v době
světoobčasnství, tak lıláøsazlo se se všech stran a, všude Zsváděl se iııternecionelismˇus,
internacionála bořile ne.ciona,lismus, aniž se postarala. dříve O vznešený interneeio~
ínelismus v duchu Kristově, jenž nepol1rdá,,,neniči necionalismu, vždyť tyto dvě
veličiny nikterak Se nevylučují, nýbrž spíše doplňují. Můžeme zajisté milova,ti svůj
národ Z celého srdce, "aniž pohrdáme národy jinými. Můžeme preeoveti pro národ
a iZá.roveňl osvědčoveti svou křestenslšou lásku e braftrství i jiným národům. Tím
Hostels by jednota. si pochopení vzá.-jemné národů, nikoli však vyvinutým obchodem,

si to mnozí představovali“ az jež válka O jiném poučile; vždyť idnes stojí národ*
proti. národu a. jeden u druhého, jak sázm sociální demokret Bernstein praví, pleti

Jaro
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Zásłežná byla zejména, jeho Qěìneoet epelková, V jíž Vyvíýel Ve Verılšcvekých omše-
na. N0V0měSte_lšiu. Jea, dobrým e pohotovým Ířeěníkem, mluvil ečeeto ne. lšetel.

eel1ůoLZích e Vcpřeđnášìšemi ebudìl V kraji pfıflchofgení e.. :eeđšení pro naše hnutí; ke -
tolické. Ztrácíme 'Věrfo, V lfšľoloě, đebıffý hoclm, Velice mnoho. Ztrácí 'V' Tobě
nejcenl rođìče hodného Sýna en Č. L. A. ao mísżní omladine hoelivéhe člena. e V :před-
Sedguýg ale i eeše h7n'o*tí_ lčìeăzzolìeke e.. národ čeeìšýf zde/anebo pracovníka na nerođe rolí
đědjìčšcê; Statečný a ‹ìebx~ý'leecl1u, nevrátíš se Éiž V řady naše, bys Spolu e námi
bcjevanl ze lepší bytí našeho xıáørode; Odešel jesi tem, oäkud není návratu. Než my
ne Tě eelzepcmeneme enìlzđy. Eemâtkecc Tvá bııdee dále žití V myeìích našich. Zatím
V čelí pžcvezejí Íšlě mJySle~ e mcd,litb3f nezše. jůclpoěívej V jžpekcji' pc lejcjeiâ V _

cí   l V Q V ‰ * V Jesef Krejčí.
ševešeee šeceleeTKˇfl Z eeøžašìe.  A

_ V  '{ZVypreVo^Vá,ní ì‰ìošeeì'°eVetele.) ` l  V
` IQ" Přìvezlì lš nám loni evšzžšršě zraněného Vo;ˇgí:oez., Vykledel `o pmàdššoetì holje,

kdy Srbská, pšesile zeztlečileø čest gfelšoııeìšýclı Vcjů 11 Race eleVee.el{e Zpět. ,{'š7zpe-
mínám Sic ee. ježìnolfše š;še,me,ră„de,“ pravil. „,Peđl_ lš Zemi těžee reněn do nohou. Pc“
díveøl ee na. mee íšelš: pšosebně. `ì/ˇeel jsem leo čo žeeruče, en se mne chytil kolem lflšıjl/že
el tak Šeem skočil đc Sššvy, Ĺìéšť, lšuìek Sššesš se ne, řelše. Brcelílgšeem se e äıěžlšým
lcřemeııem., Vždy U. pc1cfž;emÍ:šj, ne nìehž ;_co`ìože1ì“1 lehl:;§r1“noež;,l eechyäìl se, oıˇìpečìeul,
az eee äel. Některou clwíìci jeeľmfl myslíš, že mđlolocu klesne. V Ale něco mne Sílıile.
Konečně V3fb“ře€ll jsem n.axđml1ýWbřeh, tem hned o Vedy byly đcmy, byla už Spíše
Záchrana Ieožna.. Slcžìl jsem 'l-€emerä,cle„, Zevolel senìm. V tom mne chytne onen.
druh, ee. I`c3šu,epš0l1Íbí ší el !pz“e.V.í: „Ty“-e ^ mi Zachránil žž'“ˇv"ct, Bíılı tí to Ođplenšâ“ Jemu
bylo omeclıeml hůře než mně; lšflyž e:Ĺ eee 'ec Vepemenu, mem radost, že jsem mu
mohl pomocí,“ ^ l .  ' Í l V V V

4 II. .Mladý inženýr K. Z' Prahy ležel ex nás. Byl Sznrišelněe stżřelen; do břżche.
Zdálo Se Však, že přece Vyváene. ,,B5;fl kamarád `re„e.ěn, "leze pro něho, abych hc
odtâlšl do zadu e tak Zeehrànìl -»- V tom Šeem đoetellš“o;llá`e. do břìche.,,“ `pìˇa.Vil. ,,My-
Slim, že šš Vůli tema právě mi Všen'ıO7hfloe.cí`đe ıaeee Zđš*e.V“í.““ V Ale ìˇžylo eošızeno jinak .
Stav jeho ee néfinle V Zhoršil az mleđý muž Ve ávcıı dnech Sl<;oeel.Ť Byl jsem Ée nělżo
a. mohu říci: Mladý ıânženýľ S dívčí jemnou šäˇväzří emírel Éeko eVěíšec. Élízelš Sveme
konci mluVil o trenepoftu, lšđyž Ođtuă přijde jinem, že ee mc. bude lelıčejì đýclfileäıi.
Dočkal ee uìoolhý trenepcrtu, ale jineho. V lepší, .eefìlıvězđee kraje Věčuého míru,
Ne. Dušičky jsme he jpoelıcveli. --- Dve. lıreliııevél Jeli se olcě`É;eVe,li ze eve rlrulayâ
A nelìtowølì. íšche, Z úst jejich ııezeměloz ,ľreš jsem reději nepemetovel :ee eebe?“
Ty dve Vzácné květy Vylšvetly ze dnešní Vřevy Válečné: oŤOěteVáø láeke. e upřímný ,
účinný, ne povfıfclmí eouciä. A Věšżu vědomi đçobšľého činu šřeje 8.. ejflí i Ve Vřezvě
bitevní!

_ H1. D 11 š i ě lš O V áø O S l a. V en. Jedııe eežıııižıe od pluššu č., * je Vpřecl yo-
suneizých pceìcích na samém Vrclıolıı elpeké hory F., V Září dobyté rakouským
vojskem. Jsou cđđěleeì od Světa. Velitel eetnìnzy del pceăševìtí tem, kde pochovžmi
naši i Ítelcve, pěššııeu mohylku Z. celých néøbojnic greìıetevých Ve, šıepnelevých
í ze Sàřepìn grenáøtovýclı; o*ø;~Ve1ˇy Vyplššěııy hlìnoˇìı 8, żoeeporým mechem. Dole lšcleežš
při ,,feeoVání“ Včee koııpìl per Svíček, del đoneetìì. trochu, Smrkových “VětV:í, A Večer
na, Vše Sveté šla, celá. Setníee, e“Veli“t~e1em. k mohyle u hrobů. Zepálili Svíce e společně
se modlilì . .V . Přeđstevte si żešı Obrázek clojemný: ne Všcclıolu hory, nyní skoro mlhou
Stále zabalené, den ze dnem značně už Zaeněžené, tyčí ee moliyle ze šrepnelfı e
grenátíıl, kolem hroby padlých, přešel i nepřátel, evíce plenou, lehce Ve Vá.-nku Sem
'hem zmítejí jejich plemérıky en koleml Stojí S čepkamí Smekmıtýmì téměř celá, Setnine,
jenom nutne hlíclkv přecházejí trpělivě Vcpođál V mlze na, Svých Síenovištíclı (az
V duchu jecu 11 hrcbíı išež). A společně hlasitě se modlí muži Věíšrem oemehlí, kteří
stáli V lšrVa,Vých bojích V Ka.ı`pe„tech,+ na. Dımeàcıì, ruském Poleku, u Ivalngoľcđu,
II Šeøbce, Veljeve, Bělehređu, u Pleviy, Gorice, ne. SV. Mâehelıı, H Pclezze, Sdreluseìny,
;Dol)I'O‹;leh`e en lšfieré Snad osud zeznesl až SemL ne Vrcholy elpslšých Zesxıěžených Veli-
kánů. A vzpomínají padlých kemerádˇsìı a myšlenky leżí ještě jinem, del., dál k Severu,

MešfezVš e Slezelšıx, de clrelıé vlleetìl . . „ A ćloleji V roklìnéøcłfı ete-ná. melueìne . . .
 V Upravil Joe. Ke."
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Qyeišomeżoděìská bìídìša.
Ă Zdá. Se? že myšìenšša unie ztrácí Se úplně Z popřeclí všeobeonýoh zá-jmů. Jiné
.otázky kìedou si íšeđ nârođové 8. o“äpoVíCì.ejí Si na. ně hľomovým hlasem děl. Aìe
odázlostìo 'válečné Samy nás poučují., že Ixıyšleolšo unie je đelelšosehlá, že oemiıže
zeoàknoot, když ìš tomu došlo, aby mnohé problémy, jichž unie Se đotzýlšżš, roz-
řešeniy byly mečem. o L

 Ý ì*ì7eSpľá.Voým byìo by hłeděíš ııjjfoí na. východ jako na. ubohé Zříoešıíogvf heìeıšeìızfë
3. Storokřesůensìše e}_á-vy, když těžiště Zápoeo přeeoouìo ee ne výehoćł 8, oeìý
eteì se bojem o oesìšo. no východ. Ovšem V ;š1“šmž. řżxđě upooteły :mraky velmoož
na výohođ zžnjmy hoepođáfřsìšé 8. po1xt›1eìšé. Za. nimi `“‹7'š~ok Skrýveší ee ıımohé ożzâeìçy
kuhöoroí, které.. jooo. S hoepoäázřskými těsně epìetjgf. -“ Nesmíme ezoçomeooëıt, že
východ hrál často V dějinách Svět-8, vełilšoo úlohu. GI;`ìe11te` hıxì Z ıfýfohodu Zż~2..~
Svítziło Světlo světe. V`{7ohoă má. mi ìgřeđoostv, del oírl-IVZĹ `o1:voí jıJì›o€ì}f kìì'“eS'{,żš.1o.-
ského písemnictví, prvšıí Světce, první bohověđoe, první uměìce. Na východě Zez-
očešxo oí~ı“Í!še`v`e vítězııý pochod Sżzeìetími 8, vznešeııou preci ne obrođo. oeìeho ìiđetve.
Bylo. íıo veìká. škoda. pro církev, že výohođ tak brzy ııeblehým rozìšoìem ođtrhì
ee od Západu. Nynější událostí však ‹ŽŠ..oeVěàč*ojž., 'drama `vjv,'foł?zoo..`o není žìoeod đ.o~
hráoo, že ísjpíše Zsnčíná. nové j§eö;ná,ní. S Ťpoăìveoı eìıíeđáváme se v bojí nynějším
ee jmény .oäøroťìů Mesopotemie, Male Asie 8. Syria. které kdysi tvořily mohutnou.
složku V oeìé církvi, nyní všašı: poıšze živoři ze ekrovnýeh pramenů ožììosti boží.,
Ó něž je dosud Sohìeme. nebo bloıđ żoeoloupił. Tušíme, že konečným vítězstvím může
býti pomoženo jejich duchovní ogbohosti. Doufžhme, že ti nárofìove, kteří boťıăoo
mítž cestu oo. Východ V rukou, převezmoıı též 'povi.nnoS4ú vráztìt vjfohođo to, co výcłıočl
del celému západu, jorawvoıı víru, lfltřesťenekou vzdělanost, křesťanské o14:oění.[

Be.ì1‹:á.n, o ješıož Zoovuzíekání ejoro ketolìokolì církev poslední ìeàˇze. tolik ee
mhıvìło,“ eteì ee opěe jevištěro veììkéìıo boje. Ja-keby oo, těch šıorěøoh boìkeøoekýoììı
nějaká ìììetbe leželo. šíří: tak dlouho jeoıi ohnísššy válečného požá.flm.. Boeođ ırnáìo
česıı pojořàšıo bylo o.â„š:od,ůo1 ba.ì.1šá.nSk5ým ku kììcłoemıı rozvoji. Aìe eoocìııo nemáme,
že nárođové, o které Evropa. takový jeví Zájeìu e.. pro něž rozooożeìe ee S`všÍ,“to*vˇ.žxz
bouře, oezoıìzí oo válce hned ze Světového jeviště. Váăke oššıezoìe jim, kem je Ze-
vedìo Zkoetneeěìe prevoełexfí. Bezproetřeđxší Styk ee Záfioođeoı působí, že Šaenšeýí
vidí rozdíl. mezi kuìturou zá-}3e,ö;n:í o. mełýoı Tpoìšroìčem Íífıoìtury' výohođofš. šest Éejìeìì
oejvìeS*úo.ějším zájmem přizpůeobiżzš. se ketoìăoìšé Vzděìooosei zàpoăoí. 'Tím více
V żvo věříme, když Zvláště oáøľođ bulhorelìý Iıkázeì se ve směru 'pooliíıšokèm i kol-
tumím nevšední rozhled e Vyˇspěíost. S radostí pozorujeme, kterak naše vìeet.
Rakousko, ujímá. se vedení Beìkáooıı politického Ž kuìturního --~ což Rakousko ijìž
žproe jeho přirozenou połohu dávno opříslušelo -- 8. kterak Stá.v:á.. se mostem mezi
-koìâoroo “výohoání a. Zäoeđnož. Qđstrenivšì vììv Ruska, oàřâslo Reìšousko Základy
eravosłeví ne, Balkáně. Čím dosud Baìlšánu bylo Ruslflzo, tím mu buoìe Rakousko.
Mimoděk Vzpomínáme to Vývodfı Dre Ehrherđe, které uložil ve spise : ,.,Vjà§foì1odIıo%Í
oíçrkevní otázka. az úkol Ra.ko11Sk€‹.. při jeýíeı řešení.“ O veìàkém. poslání Rolšoueke
V tomto“ směru mìuvili již d.š.voo dobří Zoafúelé otázky unie.

Sìyšetí však hlasy, že Reššousìšo nebude míti po válce kdy “vť`šı“1ova.'ni se tokofl-Ă
-vém“ poeìání, že mysli náľoäıì jeho Zojíınetì budou jiné otázky náxođnostní ze
kulturně-oá,božeo.ské. Ale právě epráfløné řešení těoh otázek položí Zê„ì-šlecì oro další
práce uoionìstioké. -- øľìeto Šest, A že náboženské věožomí Za, váłky aspoň u. jisté čá.e*ì.í
keřeefťono. se oživiìo 8. 1ıoevn.ìšo. Neđfl.oS`ba.teìš názboženského vědomí. byl ìˇšředevším
l:.:.â.va.€1o» šıfjřeoí Se myšìoeııky SV. Cyšfileì e Metoděje. U koüoììokýoh Sìovonů rekouskýoìa
myšlenka. ejýšzííomeżvođěješšê. nie není jiného než zachovat víro ššetolìoššooo, ìštešżoo
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ovéšmiby.
Ex“. O.. D oe r in g z, ee Wšege ee? âššeebăicăšeo Kamei. Wìeke für iìšre Beıšıfl-v

fieíłeog ošooì Behčmđìong. Vorwortìíeb eingefübrt Von Sr. Exzellenz Bìsohof Aotonìoe
zìvon Henle. Regensburg 19%. Brock und Verlag von Pustet. Gene. MŠ E220.

, Ť Jaìš mnoho kostelnıco pamefiúek vzeenych a. historických přìchozı ne, zmošf
bnezneøłosżzí jich a, oeooeoěoím! Spis temžvo vznìkì Z praktické potřeby -- dětí ìšruhıfom
povoloným k Zachování ošněìeclšýfeìı církevních parfżátelš pomůcka ìš Vybříbeoí jemzv
nebo z vkusu ve věcech církevního umění 8. k osvojení đůkłođoe znalosti církevní
oroboeologìe. Ve spise tomto pojednává, Dr. Doerìng o spréflzˇoéżán Zocłıoováııí peıoáfêzešž
církevních, jakož Í O tom, jak pořízovotì nové jpřecłoıěišy kosżzełní, aby odpovíđoìy'
dueho snebozenskémo. V části preìštíelše pojednává O prováďàění đaných tbeoretıckgeiı
jpokyoův. Pro byte pralštìošvše pokyny zosìohııje všeobecně pozornosti evššżště od
kněží, jimž V první řooìě přísìvuší sterztì se O umění cırkevní. '--eìš.
of ^ Ěäyšăeešiy e máš? Vzđěľeným jìnochímı no ovážeııoo. Naosel P. Ađoìf K7. Dozšez

JI, ìeřel. Dr. ŽÉÍ. Korec. H. vvd. Tiskem az ııálflilandem knš.htìSkárny beneđiktíoůn, -L el

razjbroćìskýeh V Brně. Cena. K 3“4±0. -
 Strie,-öx není lepší čeäby pro nezší katolickou šııìeđež než uvećìešıâø ìšııììıo. V oi

najde ketoìicìąý jżıiıoeb poučení pro všeobny svízeìe e e překážkˇıy sżva,vě§íoí se logo
V, ceseo“ V Čžoehovním životě, Z ní může ěerpetì posììo úíšěcbu V eěžkjfifcšı poššušezv
ních proti svete čìseotě, protì oesůříťìmosti 8, vůbee všem těžce neřesíseıżo, jež se (Íăo-
,bývají do srdci naší mlááâeže. ššníheø Ée, hodí se proto präfvě bok pro mìá,ć;ež jako
ˇro 'e'í vyeboˇvoteìe 'enž chce en nıá. véetzí ıııìáx-šàež bšoobrémo..7

„űłľešš eeebeeăýfi, româflo od Vilemíoy“ V. Hiìbern., přeì. Dr. Ferťš.. Romìšorż-1,
Nákíodem V. Kofêšrby, Praha Gene K 6.50. _

of ,,@t-š“oì~“; sVobod“y“, tOfipřì1.éž1z`*vý n.á,ze`šI 1`o3ìoá„ne, jehož šıšfçìioe, Beěfie den před
v I V _ I V 'Q _,` ,, `ì__Sveoeoım teen kněze opost-1. klášter a, jde 6-„o svete, łzıexìeøì provoo en sˇvobožììu.

Domnívá, se, že „zřekì se Nejvyššího pro nešvyěší“. Než Žazkě zššìomájocí. Všuäe úzľše ev
ostré brooìce ııotšfıosżflí, věuoe totéž noeìšénoí Svědoššší, Éenže V Éìne žoľmě; vidí, že
oni ve „světě“ Si nemůže myslíˇbi, co obce, ben že Ée otroššem světe, otrokem, jeiož
nesmí míti vìestııího mínění. V kìázšteře poklěøđeøl ze nessııesíteìııé Ioooeoí, dobre
,činìti oo rozkezí; ve ,,sVě“$šě“ však má ěíoíiıí špafžzxıě na rozkaz az mimo íıo opovf-
bovatâ sebou eemým. Vídí na, Vìeøsmí očí, jaký jesăš ten mođemí svět. Síšov proěí
stavu, oízoí proti vysokým, :oevěříeflí proti `věříoí1:o, mé proti żvëom; be, ie n1iš,‹>1srăens`še:iI
Šfymizelo 8, Žako cìívoká zvěř rozsápávejí ješìoi druhé. Nikde pokoj, ııiìšoe lásko!
Vlastní já, jesi; mo-dia, kolem níž se vše żočíš Poz-ná, na, tě cestě Světem te. ššìezmıožš,
hesla.: pokroku, rovnosti a, svobody, pozııá, kterak ti, kteří těmito hesly kolem
sebe metžhjí, jsou vłest-ně praxvými żyrany těm, kteří jich uposlâeobšoou ›- a tak
;,SvObod.e“ je pro ně ,,otroeí3vím“. Vídí, že ˇV to, oo si poë sìovem ,,sVobo*äe,““ přeđ-
sĹa.voVa.š, když uďxšekì z kìáštvere, již dávno nevěří; żoešeo že jím není sám -- HGVĚCĚÉ

n 0 ıı ú ; V V I łoni mìzobo jıoébo svobožìoým. A tak 1 Beat zkìazmáøn, kdyz mnohá połiıìeeřeł an mnoìfłfi
';}§Ĺ›řełšáøžìš3z* přemobl, konečoě pozná, že Svoboda, jíž hledal, ıšeoí ,ve světě az šıespoeíwì
jvo nevâzaností; pozná, oč Vzoešenější byl 've své bmbé hnědé kutně. A proto, ebjfxˇ
zazcbráønìl sebe eø Svojí čest Z ěoboto mofìežmího behna., vrací se zpet do kìěštero,
šłìđe Sjoošubrafizří zbìoıızăììeho oebotně přìšmou, en tom v 'ašlebe ìšìáż.-ětemí ceìe Beááš
po bouřììvèm vìnobâtí V vˇ§;^ìbz.ané Svobody oajäe klid 8, pokoš duše sve, ale i prefžrou
§§o;,sVobocìof“., --‹ Go se eýče způsobu podáııí, je líčení různých scén Vystìhle. Spiso-
àìateìke ìíěí mìstrným způsobem boje o utrpení, žĹ`z.s“eì.“Ěe'.jy 8, bořlšá. zkłenmâøní tohoto

svedenebo očšođerníoıì, nevěšťeokými efpìsy, ìıìeäaøšícíbo pokrok, svobodu svě-
zgđľemí ve světě plném přetìfáíˇky 84. šelby. Zejmeoo mocným dogmem na. oteıažhˇšře po-

voitvřní duševní boje, jež veäe hrdina na, sve pouti světem. Vedìe hlêhvního
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Aínt, Horský (Brn):

Hore Gšăeetsšzá, Ěìoro Rošoošfše..
ě ívěnovázno ďp. Kobíčkovi S. 3".)

Seď a zadomej se! Jako Íamoın světłý
za horami mizí, tak ta kľasa všeeka.
Sny We duše mìadé S živożerfl se střetly ---
Vâš, co na tě čeká? Hora Ůì.ì.ve'eSkaì

Znaš už bolest duše, kcìyž mšżou icłeaìy o
za lásku když svět ti V srdce ostny ryje,
větry zoufalé už s duší tvojí hrály?
Víš, oo na 'eě ěel-za? Hora Kaìvarie!

Kaìíoh Kristıfıv Vzaì jsem, do něhož V své pýše
oakapala zšoby hrubá, závist svěbska. '
Pit jej buclu s Krist-em -~ odevzoìaně, tiše;
vím, oo na mne ěeka: hora Oììvetskaì

S kìříženı Mistra kr , vím, že mnohdy kšes11u,ě
b eítím hlavy úpał, koı níž 'may svıje
ko posměcho zloba, mđiìoby bolně ve snu.
Vína, co na nme ěeka: hora Kaìvarìeì

Qìw

"QÍ
Ě

Vím io, Vím však také, že mě viny smyje
a že Tebe fìá. oto, Krísfie, đłfabý Pane,
hora ®ììVe'âská„, hora K.a»bJa1fíe Í!
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Éfìasăż. Íôçšbcžtżı (B“;fš_“1o} Z

 Smášo mo ëohosšošžoe,
V pošìeđní době, nıíním ovšem dobu pžřečzıfášešnoıı, bjqìa oífišeaž

Sxfatá Lıeäaxzfìčně Četıšýmì nep“I`ä.teìì šìapadána. *v'”'ytýlša}.y se Vše-
možné Věci, pš“e.X7ìđelně dooeìa bezdfıvodne, `o:žnohđ§7 Éeš-3 Z pouhého
Záští, Leč oěšočšjz; musíoše připosˇšıìtì, Vgýtìžy ty nejaký Čxůvššđ :šflë`ì`y,,
bšzť jzen p1“oS`ízěfl té příčiny, že bohoeìovoí Za k1“á:t'ké doby Svého
Süıdìa nemohli *~»>'šecì§y ty pì“edmě1;y, jež by měly pro ně později
Veììšoo ‹§ìů,ìežŠ.t€;žS“€, p‹ì›Zżo8,tì ev., Věnovatì.

řľíežiší mým ú`ž_‰ı;›€›ìeš1^ı všemožné yýtìšy V37počíìá.v8f[š_ 8, š,zˇyVra,(:eü,
žšýbfž Zoiflíníem Se pouze o Éeđioé. Cesto Xfytýìšêz se ìflıìeˇfu, že nemá
ššıìqysšu pro umění. A čìošiìedů je hned hojnoššt: nezdařená 1“eSta,u1`ac.e
Žšıosteìa, neporozušeněšıí Ĺìšnšzfšvo pro Vnitřní výzdobu, kııpování d*f8,~
hýoh, ale bezcennýeh oŤo1=:aZü :Zš oízíııy, Stavby ohıfáınové, SV‹ědČieí
‹:Íšpe„“tnén“ı \*Ězè;“uSı1, ìšonečně ioegšafüfżoý Zájem, projevuje ducho-
venażvo o užoıěˇní. ì › Ă

}ŽzÉ›Iouf€nán1e~ìì op“,*;“áVně:o‹_“›St 'ìěcohžxš Vý*€,eì-;, š;nL1eíme pì*ìpL1S`tìtì, že
jsou Věżšìšflšu <>đ{W€}đně11é,e Leč ııeìšjvfłí ˇJž‹ìy' kněží. xfeoìení `Vz,nešenýn1
`±Í11^x1§,rSš.eniš oSĚ8JJ‹e1z`vˇe,tš_ Bošćflžž, žfż. Ťoyì vždìı nedostatek Sšmysìu pro uınění
jimi Zašžìšıěrı? Ě;§Čì‹ˇ:v Sìedogše šìoetššođo Vyohovéˇwáıšeí ìüzohššsìovoiı, po-
fmává., že VSššu<t.ì‹:uo umění, byìo Veìmì ;o1é„l<> çéče Vănovášıo. Ä přece
Éeżo cìo`šT>§,7 .e.„ì`-„`ž:fi;iš^žši`xá“€1“ızŠ`š'šeflI;› sìušäie, mo žno, zš_.ì:›y b‹jçĹło V boľš_oSìoVoì p1`<š-
buzežı Sn1`§/čšì pro umění. Tétoe118„ìeha\7e potřebě bylo jíž tu 21 żaľıı
pcflfoçżžuměššo :ah ıìžšç ıšěìšíerjýfcìš Éheoìogìokýošš Íakuìtáoh byìí úste-
ooVeioì Čào oeišıżì, Í;‹ìżeì*í Ěšjˇfg pžìž:žšâší1_ášeeìž. o ušíněšìíš, V nžżıšešťo 8„ìL`znmá.“'[ě
až oo posšeđní doby V přeđxšášìšáoflh dějin oíı`ì«:eVníc`Éo o.ěĚšoì.ìì{ hodin
ınšeíčııě :še věnmfaìo unıění oíìťkewˇníıìııı a pìžìčínězníın Í. EKC. nđp.
šoìeìšopa Pšı“\7ì8„ bf,/ˇìo ıìěìšoliìš přednášek o ìflzostehıím umění, hìavflě
o ıoıšfšìění Ížž1`êıj§š<áì*SĚžee.à` oa r`§/ˇ“teoké1“n., Éež měl Zaeìoııžiìý člen T. Š.
P. ˇš7eìŠ.oS. Ý ‰

í V 8,ìunmžL“í;eoŤh, kde Lıstanoveııí đ(›oeIìüi jest nemožné
je„Íšzšj§fooì1šš(›ìš\›ˇ đıìn/ˇ‹) du, jest Zmıtno, efoy bo hofzšìo Voì :±š.žšpo:{“':z pri.ˇ~/áflšíıaı

S"Uıđáfš.ožšm Snažili se oêıbýtí žšfz1“o§,7“Sflìo uoçıěfoí. 1%. abych bohoskvvoe
p‹3ˇxflˇ;;fÍou‹íì1 ìflze Smdìıì umězoí, ošoì š;1ej;p1“žf žìoìžázeˇâì ćüiıìežiìžišst umění,
`šp-zíi>SÍíe;~že pžeščàotí ııáeüšı, má Ě3oìš1(>5šo&7`eáì při VZđ.ěìéJvê~:;1í
Ššmy“~5ì11 pro umění “;í)oS“ìťzpoVatí.

Lš>'šf=vˇníš“;ı. šš.e}“xfě“ìšíì`o do=J<Jđ~ żooé., ì3<;>hožšìo`Vo€: Stu‹íìä.o
uměnjì :oa`É`oé„äaˇ%ì, Évest mšefl SV. ĹÍX/ if-li \IeŤíìĚá;‹)S”t o'Š;>ě“[ì "-5 'ˇ ŠĹ1`ìS“ia,
šììusíšıìfš uzšfšefltš., že Éçšfeìoa, opakování É dělo

no pš`íSì.1„1šně Vyzđcšbeżoém mšfš .in b máìo še ìíčıš A ˇ ne-
potì*eb€ø*ve„ìì `vZìż.›u;żeì^šżÍ, Zš3oš`-žínoS*z;o1í Vněššíìıo počměto. „ oo ınfiìıže
flřłoe čš1`o§„7Sš5,7 Éínıatì pš:`e;VoLš Zšoožxoosì Vzbuzovofieì než mše Smfıéı,
Ĺìšożoflná V ušıìšìeoìčy *„737Zđ{>beš1é1Iì kosteìe, ìšđe VýˇZćìobo.. ìšosteìa í ì«;ně~
Kovo :fouoho jooo Sobe ššž:ìeží*€ě í uIo.ěìeeì‹:“_g7 Z»ì€xCìë=š“šÉ,7. Spš`ê„171oě vv“
“ÉštìÍš:í `vf§?~“;ż:na.š`x'1 oměšıí pro `ăf:›<)ˇì1oS.šu.žì311 a Vzzžıjemııýˇ poměš: mezi ~
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a uměním dr. A. Schmied slovy: „Ohne Kunst ist die
schmuck- und íorrnlos, und die Kunst sinkt ohne Religion

Natur herab“ (Zeitschríít für christliche Kunst, 2,3. Jahrgang
str. 175). t I _ í

ij Ve prospěch mluvi 1 pastorační důvody, nemá-li kněz poroz-
pro umění, neporozumí nikdy odvěkél snaze lidského ducha
všechna umění k oslavě Boží, nebude klástí důrazu na sou-
umění s kultem, nedovede konečně smyslu pro umění u svých
vzbuditi, čímž značně utrpí návštěva kostela.

 Dále jest nutno, aby bohoslovec měl porozumění pro umě-
:tormy kultu. Neboť bez tohoto porozumění nepochopí správně

obřady. Umění totiž mělo veliký vliv na liturgii, vkus jed-
períod umění lobfážel se V ritu. K osvětlení působností

na obřady poslouží dobře tento případ. Každý Z bohoslovců
se pontiíikálních mší sv. Tu mohl by mysliti, že mnoho

není odůvodněno, neuvědomil-li by si, že zde právě jeví se

Lı.›.í-;›=„-%ž.L É- '
~_ v:“:v.- ˇ

renaissance, jež líbovalai si V uhlazených pohybech a úklonech.
* Často se V kruzích kleru stěžuje na moderní umění, že málo

vyšším ideálům a mnohdy jen probuzuje smyslnost. Leč --
se má naléztí odpomoc než u skleru? Právě V nynější době musí

míti patřičný smysl pro umění, patřičné porozumění ideím,
vyjadřovaným. Můžen“`re žádatí od kněze, který nemá

pro umění, aby výzdobu chrámu svěřoval umělcům vskutku
V našem století působením nepřátelského tisku i zbož-

značně poklesla. Tu je nutno, abykněz nejen povolané umělce
nýbrž jimi vybíral vhodné náměty a je V jejich uměleckém
řídil a povzbuzoval. Konečně, poněvadž ubývá-zbožných
kteří by kupovali obrazy a sochy církevních umělců, jest

aby duchovenstvo též hmotné umělce podporovalo. Oněrn
úkolum, jež jsem uvedl, dostáti na základě privátního studia
jest velice obtížné. V t V l «

Každý kněz posléze je -- dle obvyklého přirovnání -- též
Krıstovým. jako zajısté pečoval sv. josef, by božské

bydlilo V pěkném příbytku, tak má ikněz dbati, by přıbytek
--- chrám --« byl skutečně důstojným Krístovým obydlím.

musí tedy nezbytně pečovatí oč nutné opravy kostela
potřebných paramentü a o vnitřní výzdobu chrámovou.

však všem těmto požadavkům se zdarem dostáti kněz, jenž
se nezabýval uměním? Duohovní musí míti Vytříbený vkus,

horlivé Věřící zdržoval od přílišné výzdoby kostela. Lid by
přeplnil celý kostel obrázlšıy, Věnečky (Pantáta Bezoušek

ve stejnojmenném čRaisoVu románu „domácí kostelíček proti
chrámům slovv: ,,l\lo, hezký chrám Páně. . . ale všecko

›
Íl'2"`^* ˇ: !'ˇ- "‹`

nějak obstarožní Ž- to náš domácí kostelíček ho předělá. _ .
š~zøfz=.;“.›..,« krásné, oltáře samá kytka a zlata dost? No je malý proti

ale svıeek na oltarš je taky hodne a na kazde pentle, ve-
nebo růže krásná“), pro umělecké malby, pro umělecké sochy

5. ~.0‹`lL”r:'“`„'~‹„.,›ę`vz‹ ›.x'2€±vˇ.`:~.ˇ;zı Ĺz;
„r537;: ~.`f_.~
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»_,,,,,..v-:~«ıfz^“v,: .~` -“=„'-:._»..z.-«»

'*7»':'.z^z'xˇ
»._z ±‹j;f

\
n›«.Ž\›°ż.-;

,-«-fl›- , „L

Éf*či-:”**š.€° `\t=n?,›:,`aľ*v_
'."É".`;2ˇ'.-.ˇ - -Ěèfi-Ýšsťit-`›ż.`~v:",ľ_ì§ˇ‹~Ž'I~.Ť'~Í`,*IŠ," .`êx~»f‹v;‹=ç.z

âx

./4.,.. ~,-. .

5*'-. .W
,› Š

tí“jf* 2;-;;š.›z;~z2 _v j. _
'ˇ`^„“/.IV„v ,.\.,\ç„_,z_._„-_ v .

ˇêlf



pnšnátìšy n.e1nžš, pomznnıění. (ľýží 1“OZš2u`Íný p›z=z,1`š_““€ežż“€nz,
na jŤiì^ıdříšsšš5? ìšnsżeì; něztěpačně peflfídá: ,, . . .nìe tašže se nn Zdá, žę
ti Pr3.ž›á_eì tnze šetří Vápnem, ne?“) 'En kněz musí býti e17_e1“gìflìç3;zm
8:. neobávafší se nepřízně svýeìfı farníìšůě, musí bezožıìeđně ábáììe çžmxféhø
nnnění a ;Zžní,š:`ř1O`\/ˇafcì pí“estí`eìì€y Zbožnnstž.

Stuđìuın umění nnšžie Iniżzi żěıžì veìký' VHV na víru ìżıOìˇš-‹)sìáš*xf€f3;x,z1L
jak povznášejícínı Čťøjnıenı působí na bnšınsìovee, sezná-ìí při sżııflììız
đějín umění, že Šìž V neìsżênfší době tyfiàěž pra,Vć.y byìy Zššbrazovány
naivnímì, ale Zbnžnýınì umělci, k“€e`:ě í nyní jsou Vhofìnýnn zná..
měizy nměìeckěho tvøření doby nejnovější. jak Veììce Šest lıľdým
na s vo n církev, vidí-ší., 12; jakýın Veììšýnı en nměšeckýnı ëíìům
daìa podnět! Umění Zıìšìeehťıìše značně cit tehn, kdn se nan Věfl
nuje k dosažení nejvyšších íđeábìı a Ée ì~:(›neěně V dnbě neezdaru 8, dn-z
ševní stagnace utěšìteìeın. Kněz, jenž Obcšhaììì søbě svěřený ìšflnsteš.
skutečně ıımělecìžýnn pž`ć1%đ111ěÍ§,r, Získá si vděčnost svých cè`šf“eě.ek
3. může S Hørácešn Vnìaìì: ,Exegí ınnıınnfšentnnfż aeıre perešnnnsì“

V nynější dcıbě žádá, se na ššažćěın. Vzđěłêuneì, łjšy ıněì. asgfloň
Érnehu porozunìění pro nınění, OČ více bnđnn lidé Žáčìażř. `v§I“ànì*íě7ì:żený
vkus na knězí, vždyť 3ˇfiemn Šest svěřen đınhnkam každé nbee -~
łšinstel. Nenmsìì-1żĹ se đu‹:`nOVní Zastyđětì, nedovecìe-ìì Věì*í_cĚm„ ndpflíšz
Věđěü, táží-ìí se hn na sy1n_b‹:šlìku soch a €šìn“8„šZíÉ., dobu sżnvby
áťhfáınn, na sìoh, V něffnžebyì Vysżnvěıı 8, p€1›à.? íš Ščšłšýnı pøìnđánínı
hledá na taìšøvěľno kněze fçaìš Zžıveąní ,,`<»,fZđěìan‹:ì“ì S Énšøzon Ičžfìťšsżšn
áinopí se tøhotø případu ììsty cíflžıvì nepřffáteìsìšěì

Pnslěšıe uváčflíìn pnnnntku aseetìcìšçflšn; bOhnsì.číWee nnì, í není-li
mu 'to cšbzčvlâšátě nfıììo, Éìž ìžhsšš§.f ìš: Bnhn, Z ìásskgf svěnšn bıìdoufl
cínnı kostelu, Z ìé„sì«iy ìš Obeì, šnn bude svěřena, ìflıššnečně Z pov
sìnšnostì k přání áıíšfkˇve umění se Věxınvafšìì. Ířšeb při €;=s“€Š,ž;n`ìa”cn
klade biskup svěcencì za povínnøst, 'ny O to pečnval, aby nn: ani
V køsteìe ani V snìšľšssżìš nebyìžš Zmařeııo. Z fìžžìšíeh Čżoìflêìnčęü, nínšev
s'ì~ìn'ë;ečně přeje sí, ĚÉDÉJ se ìíflonnsìoˇvcìì Věn<`›Vn{ìì mně nvê„đ.ín;še nsnefl
sení. provìncìáìníhø lmneìšn V Fınšžzzě ší 18650, V něšnz jest Vysìziweıìo
živě. přání., aby kněží získán si Zá,kìasđnÉVěćìnšnnsìí O enćšševním nnıění.

Vytříbený Vìšus, usnesení šàioncfln V Bmfđennx 1“. 1850, nb? aĚ:xı.nı~

SŠ
<1“-ˇ-4×

nnově V sen1n'ıáì*i. byli pončøvêìnì O Záıš“Z;š.aČżeeìš kí“es”š8,nskě 8.š`eÍne,eO-›
ìogìe ex, ìšonečněn přání Veìšfliěhn “š:eí€n:máfiZ01“a, Pia V Éehø ,,MO”[u
;;›š“n§›rì<›'“, V němž; si přeje €‹„Ěí3`»j„f bššncšsìovcí ne<›`;;>ž;šnš*šěIì
nstafvıı, neZjedn“8.Vše si aspen něŤž~šte1“ýe :č“n3.ìOs“nÍ O ‹:íer}ż1eev1“š.í1n„ nnšění
(Z 22. ììsżøp. 1903). A

ìflionee nıíním pndntíž süćněný nástin, dìe něhož ıněl "
Éìćšìıćšsìovee při studiu umění ì'“íůìtš.., Kde se ehce Oì3r8.Vđı1 8. ˇ
sˇ'w.đín umění Věnovatí, najde neOeenì“€eh”ıOu poınencìšın V ôíìe are
Aìefnerta Knìınat ,,Aì}.gešneš.ne š{n1^šs*ágescìneh4ìe“, ìši nímž přìpojìì
„ Ästhetísene Vorscľnule“. Nejprve je nıťnm, aby studující nabyl
Záìžìažìhı aesżheiąìcìšéhø, n“żO}łíne-Íìí povšečcıněho, nezìšytně Však tohfì
neb Onøhø Lnnění (na př. stnvíìeìsìšěhn), V němž hnđìšž, p1“8;eOV8/iì.

ššfnìže Uřìk1`Oč,ítì E; ěĹě§íné,šn_ nšněníz stnvìteìsìšěhnç šìvvšeın smčł,
J-.
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651 let uplynulo od onoho okarnžiku, kdv Florencie stala“ se

která V celěrn díle se Zračí, je obdivuhodna. Obrazy a po-
5w;`:Ě`čÍÉ'L^ ˇ;nn

a bude Vždy příčinou, že umělci všechnarodů se na Božske koru-

'n

probíral pouze nejdůležitější data církevního urnení se i týkající.

4ì;3,č etruskě, neb Znalost jejich -stavebje rnezbytna pro porozumění
Tedy Z předkíestanského umění. stavítelskěho umění řecké, římské

jęçrůznýro. stylůrn našich chrámu. -- Takto ovšem -- dle díla dra Kulma
čgćnůže studovati jen bohoslovec přičinlivější, jenž se s obzvláštní
Íıpíli věnuje umění. Tomu, komu by se zdálo studium Kuhnova díla
,poněkud obtížně, doporučují, aspoiíze své zkušenosti. vřele dílo:
Brandt, Sehen undErkennen, Leipzig, Hut und Sohn, v němž jsou

pravně nazírati. i

ij. P. (Praha):

  í ñaníe u jeho dílo.  
x

lýrodištěrn muže, který jí pojistil slávu nesrnrtelnou; rnuže, jenž za“
,gneclial lidstvu jako velkolepý dóm, jehož každá věžička, každý
żçsloup budí v naší mysli ,obdiva úctu, Bozskou koinmedii, soubor
ìvšeho krásného, co nam mohl středověk poskytnouti. jasnost a

~j;p1sy nejvelkolepějšr, ne sice s titěrnou dükladností rniniaturistv pro-

jako obraz do ocele Vrytý. Tato jasnost a urněleckost popisů byla,
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básnrlo se latinsky, on první, vybrav Z 15 naíečí nejlepší,
ijzdokonalıl je, a tírn počal psati prvně „Nový život“ a po něm
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ÉY,~»n.*ı„.4z3'ć již tato rnyšlenka,aby jedné literární osobnosti byla věnována

literaturj/ˇ, on první Dočal psáti řečí, jež dosud pokladana

torn jestjeho význam, V tom jeho velikost, již vděčně ocenil
hokráte italský národ.   i

pro výklad Danta při ífírnskě universitě, když už několik
..-›`.'ê;rø;ˇ-ˇ ‹` ø.

stolice universitní, ukazuje, že jde o osobnost svým vý-
ojedinělou. A to nejen literárním významem. Od-
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\ Jăfýfl. Dante náleží do rámce italské literatury, je tedy zbytečno jinou
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V Šeho żżìíìe ìze Sżepevafäì Č“à;Ve.ì:`ú S“ìš.`énĚ<;u. Ě? ìì , Ĺ ˇ
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ŽE ve šfýıfejgš žššúšżçìżëšrflíVem a Éšzesnıogrezšií, Éež Zìšašıšešıají pečzetêgì; A
Vě‹5;j§»,7. Íťšoıłečšfšě in `3§/“š“ê;upu§e 5 É: ší É; n 1 e ìš:
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šífnyššešıka básššíšševa. jake ve Všeefsž báešìíeììı, 1^żáìeŽe;šíeCšĹ
đflbă, łšrøııžâ jčžčżen. a *š;ˇ3'7ì'›: duch té doby V š“fln‹:>š;“š`_§,Í7ce `:›' '~ Ť“ “ 7
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Večžomí đucìflen, ìšìerjý ćjžìvuje š~š{`eS*ì”8„š“šSì-:ý Svět, »v
fläev mi Éeheø xvıšfàíenš.

Befšıte še SOueČčš,S*€š”š`š„ìš;e17fl“ż xzfšeešč. Věìflıíš, Éehe eììflfešzššé *vfyj8„‹;Íàše`{1čš,*á„1“š.í.
Všzflży, nađěše 8. ìéìSš‹:.y, jeho šıìábožeıısìše přežššvšďščení, jehev účeì Čščıv
š7ěĚš8.e, Éehe Bůh, j?;ehO Beż?ż.`â“.1`“iee, K/ˇefìeııeí po cestě ÍäĹš`ŠflSììa, 8, Lžš,ı~šì~;y
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ZL8..Vì*e§e, n2av*ž‹ì3.f Z8„p8„‹ìž.n bìufìm rytıřše, 11 Lepaıeża 5-`z_šżš‹;`›:€šČšĚ.`y Éˇ
Výpravy, ale Báseň níž; šıebe Š. Zešıi přìležíšgf ši`Ulš.u“ že
Ťøešíízeımšostí. Dan*`€.O“v2n Kømmeáìe, z «rO“ve. 8., {}Ö“*š.Ťšší;š`V
Ěíżzám neflvjfgššš. `šzˇ“:ehOš.j,.7 Světoˇflıé ìÍž“ìe1`entmf`3f, Éalž jg_;šfefløˇì íˇìe%;żtìngeš“(, šffzej-
Ěìepší kO11“zme`:ť€áte1` Dantůføˇ, 8, maìšìř COš“1“šeìšufš Cìøfzmjıšujše, že šžžìe
nezná D8„1“š.*iì'č:,, neehápe Sëıřecìevëšżšıéìfže ıııněššž, têżššie Qšakžıfl ten, ìžëe

nešníìže nfıítí pechopení pm umění afišícké. Pffoto Všìefšıìťą
um<Ĺ'žìe`.š. Vìašżıí mëìš. V Ba,š1*ze'=Jí evíšj kateehìsšíššus. Ă V jeho bo ìıšžžäšššıı

jçeđfeøu, aše tľvale vstézwfá; eeìý Svět Stí“e€ì0Vě}<ıý, ıčenesez de
šđeáìmeh Síér, ezěhřený Sfvˇèíüem peesìe, Vyzršíıfá Éaìšg xìšeeššażšıýf aŤâšš>š_`d,
V Zıfžëmž Zzìpìesaìy R/ˇšecìmy ì^šì_8~íšy điéfvfššeìıe života. Cfleťıžšš, Banìčšž šìžfifıí
pá) ušìxe V; Zézbavčıu, pe š1ìˇı‹_ìàu šešra“š:áìžeì1`š7íš.í, pát; uĚ1`§7ˇ11'š čżešúšìš; ÉO ené.,
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výchova srdce, rozumu, člověka. Kdo Darrta četl, prochází cestou
lidského života, prochází V duchu ltalìì, křest`arıstVí,. svět.
 j  Abych.oru Však urněleckérnu dílu rožıurrıělš., nutno jest Znátì stay
duševrıího života 8.. mravů té doby, k níž náleží. Platí-li tato Zásada
u díla umérıí Výtvarnéhoflvˇ němž bývá podána jen jediná myšlenka,
tím více to plati o dílu tak mnohostraneém., jalšýnı je dílo Da.ot.oVo.
Neboť, jak píše Gìetmann, „je sotva V celém hmotrıém i. duchov-
ním. světě nějaký předmět, jehož by se nebyl Dante dotknul“. Ale
při sebe lepší Znalostí poměrů Zustanotı ídále mnohá místa ne-
srozumítelna, tím spíše ovšem bez předběžného úvodu do doby
Dantovy, když už je čtení Dantova Veledíla nemožným. Ara Horflséı“
ani Vìrgíl nežádá tolik vysvětlìvek jako Dante. Nelže čistí lŤšarlta
S pojetím 19. století, nebot pak může se lehce státi, že osvojžme
si myšlenky Z Dantovy líomnoedíe, O jakých se mu nikdy ani ne~
snilo. Ale jak těžko jest osvojítí sí celou literaturu Dantovskou,
obsáhnoutì historii církevní a. svëtskou, umění a filosofii současné
dobys Božskou kornrnedií, když od I4. století rok od roku ne práve
hlemýždím l‹:rokem pokračuje! Než není Vylmutí, kdo chce pochopìtí
Dantovo dílo, musí studovatì Všechna odvětví Vědy a umění jeho
dobyl Z oceánu studií dantovských, V nichž staletí plula, Vytl-mu
některá. čelnější místa Z historie, která jsou Zvláštní důležitosti pro
pochopení Božské komrnedìe, stručné Vyznačím, jen V hlašfních
rysech, život Dantův a jeho uaboženské přesvědčení, že Dante byl
opravdu básníkem rázu rıejpravověrnějšího, že byl, dle slov Velr-
kého papeže lĹ.Va XIII. rx e j V ě t Š tm b á sn Í k e rn k 8. t ofl-
lickým. , 8 A  

j Svrchu zmínil jsem se povšechné to duchu Veledíla Dantova,
jehož hlavní rysy jsou tedy: s tí l a, h l o u b k a p Ť e s V ě d Č e 11 Í,
rurčìtost, stručnost, upřirnnost 8. rozhoduost
dokázatì bídu stavu lidstva na tomto své tě,
a přìvéstì jef ku s tavu blaženosti, jak básník sám
V listu Canu Grandovi o svém díle píše. A nyní V několika rysech
jenjpříhlédněme k biografii Alìghìerìho a k jeho velkolepé literární
Závětì. ~ f . _
_ 1Darıte.Alighíerí narodil se 1“. 1265 ve Floreucji, uprostřed doby,
kdy dalekosáhlé událostí otřásaly světem. R. 1266 padl Maníted,
levoboček Frídrìcha H., přemožen a popraven Konradín, Izfyo kří-
žová Výprava, Sara cent dobyli posledních míst Tyru, Sídonu, Beytrtìiü-
Dante pocházel Z Velmi. staré šlechtické rodiny, O čemž V ,,lnÍer:au“
mluví; Víc ale také nevíme než právě to, co píše sám O sobě, Ostatní
vše jsou pouhé dornnénky. jméno Alighìerj pochází od právníka
Ve. Florenciì, jehož pravnukem byl Dante. Cte se někdy Aldìgíerı,
jindy Aligeríj, Dante. sám podepìsoval se latinsky Alagerius, teprve
Boccaccio po prvé Zve, jej Alíghìerì. O studiích jeho nevíme ničeho,
jen výsledek studií je V jeho Veledíle patrným; řecky p1“aVděpodobně
neznal, dává to najevo V XXVI. Zpévujlnterna, kdež spolu s Vír-
.gilem potkávajíj Roky a Vìrgil jej Vyzývá:
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,,É`żech rr.dutžˇıt1 rorıe, 11 roíšurrurìrzt.
y ` '“"í- "` r' Pi 4 zfl TY ˇ“ ýa tfrrrt, co chces, snad zuerhelr peer

o to, co r1.rltrVíš», neho byli Ít‹ì.ec,iš. ---~“

lăršoeıčue arıí Í?etrarca, roél Ílˇloroére. V orìgìrtá'le, Čistá ho he-l
ttiroél. lˇšautovo ,,C‹3rıt='ìtc›“ s ÍPlatorıo`\.*jzÍfr“n Qoruzˇìvìeru jen
žšpotečué. Dle Ě:'Ěz-eaverrttta lmota sttıdoˇVal snad V Pad.otˇéj/a lžo-
l.ogrrŠ., což ˇeˇš:šž.l<. nejtsto, urřzžìtě Vírrıe jen, byl V lŠˇaì'“ìĹžt. Ze anal
tfšechoy ttruské k_la.sìky, nešel ovšem :żžcela rnirn‹iýífádrš=;*ru; také lrudhe
a rna.lírstˇV`l učil. Ěo Vša.k jsou Vše jen dohady Ž: jeho del.

Nejtfétšttrrš V.1.oetu dodala Dahtovì Ík básraerıt jeho ldeálrí
k B e za t r“Š. ci. Láslšia tato druhou jeho duıšìì, V rd dýchá
eho dílo, ona mu posìlou, útěchou a pobtd.kou V dobách rrejz-

lrorších, zdržuje ho od polšlesku; láska k Beatrìcì, jìžv za .žívršta jejího
ìdeálçcd, po smrtí úplné Vzdtššrrá, uárìo s«tVoìˇŤìla lišožskou l‹1orr`.urrediš..
jako o Všero jìršéro, ani Zde nemáme dostatečného s`vétla, jedeš.
:Zsfou Beatrìcìż pouhou a.le.gor“ìí theologíe, poptrajlce její r`eáluí erd-
stencí, jìuš zase poplrají alegorìì a mluví o prìr`oZené lásce, ttett,

to je nejpodobuejší, pokládají Beatrìcž. Za. skutečrrou osobu. a lás.l-šu
Dantovu, po smrtí, když básník se oddal studíu `theoÍš_o,g›;ìe, a.lee;or"u.
theologíe a tìlosotle. ruch a dle Bahtova ,," vého žš.vota“, cl
jak jírrl překládajž. ,,Vìtìa. nuo`=.7a“ slovem ,,l\›“lládí.“ , byla dcerou sou~
seda Alìglíıjer`ìhl1š P;;›r“tìrraš?ìho. Bante po prvé užřel V devíti letech
ua hostìrré a oblíbil si jj. Věděla-Jfu. ona o jeho uáklorr:o.os“tí_, oerftuíužfl,
dle káčhrmedìe pr^aVdéjooclr>bué. l?ì“el‹:<7apuje síce tak

láska Danteva, ale nutuo rrˇúážrtš., že básrdk psal syé dojmy
až letech; a. konečné V jeho dohé to náleželo k dobrérnu ˇtorílu.
BarttoVì._ˇr.`e.l:ż:í. -- dívka --- ou V ní. vidí jen žosďou.éoott krás“u,
ctoost_. Ze Ťššezwçfrter rrejšojal aa rrıa.ˇ.ažel.krżr, orlıÍÉı*~J<>‹dnféu.je l}*`ra.tìcse=lì rlrjtefl
reucr jruérrš. ureçčí doroero .škrjgllrrerllıo a Ĺ?ortš.rıaš?lŤ.řıo. Ztráttı její oplax
káva hožfce, š1errružfl.oe: ,,'Íl`ruch.ltlcí očí, jìrojž se soužíru, trud pláče
stálého tak Zaliusìljf, pšřernťažerajr :oeroohou více lkáˇtì“. Ĺ?ojal síce
pak jakoust ăìferorrıu Z, dorrıu ĹÍ)or.ıa.toVa, ale 'nebyl už. šta.€šteja, rıá-
leželat k druhu žert, k nímž patřlla É`>okr.a.tcVa Xaıotipé. lľtéchsu.
V trudìo.ér:o žrvoté rzalézal Váš studlu kˇla.sìktÍr, Tomáše .ć%„quì`o.,
Bożaa`ž>ˇž.šr1“trufy, Arìstotela, AV-eroa, Atrgustìna, Alberta., Ä-X.leI~;a.udra
Haleského ; že ovšem Íýísˇxuo sv. Zr.±8..l pfl;>dı“zž;.›h11e, rretšeha aut pode-
tyìšatr. . l

_ \_/` ` y__'_ „H "v""_-" A J Í \./ 'Ž /_Íì\š tn. ten Dante. dela

.J

ŠÍĎ

ĹønvlI
l""”"ˇ' tr`ar1“tìsltšár1e:r;o, ba od století veden

V sešZr“r8.rrru jejich básníků, ale bez dtìvodtı. lìąaute hyl toliko tcr“cíá*;teru
ošaoho řádu, jak plyne z jeho yet aj 1 hru`ˇ'oý pro vaz měl jsem kolena
pasu,“ tercìáìfì totiž byli provazeru opásául. .Nemohu oporfleooutl,
že geometrii, matheroatìl-iu 8. ast`ro:o.oruíì ovládat podìvtrhodrre M

Božská kornrnedíe spočívá .aa přesných ast1“ooomtclrýcjlr  
pı“>čtech. Rtes to Však nenechal život polìtíclšjjf rrepovšìrentıtým .~«-“
ale o tom raluvìtl uerrıožrıo pro nedostatek místa a času, zrfoiuíor se
jen o uejduležjtejších dvou událostech -- totiž o papežì Booìtácl Ž~ĹŤllĹl.
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go příčině Vyhnanství Dantoya. --- již před Dantovou dobou byly
dlouhe boje mezi knižaty italskýini. -«~ Do těchto bojů zataženo
ii rodiště“ Dantovo, Florencie, jež dlouho působením papežů byla
viústraní. Ale kolem 13. století Plorentaně že sousední Pistoje Za-
vlěkli boje i do své obce. Město se roždělilo na dva cechy, s i g n o r i e,
Z nichž jedne stál V čele Dante; byla to signorie Bílých, Ghibelinů.
~.-- Cerní, Veliově, Vypovězeni povolali na pomoclìarla Z Valois,
bratra krále irancoužskeho, ten Florencie dobyl a přivržence Bílých
vypověděl; mezi nimi byl i Dante odsouzen k pol4iu“tě --~ O lhůtě
k zaplacení však Zpravennebyl, když pak telhíita prošla, vypověaen,
majetek jeho skoniiskován a Zpustošen. Dante pokládal Za pů-
vodce sveho nëšštěstí Bonifáce Vlll., nebot ten Francouže do ltalie
ipovolal, ovšem protiNeapoli; proto pojal proti němu hroznou ne-
návist a na devíti místech ve své Kommedii se proti. němu obrací,
,liše ovšem přesně osobu a úřad, za náměstka »Kristova jej Vždy
ˇuznava. i V
í Zprávy O životě Dantově dotud nejasně, od tohoto okamžiku
mizí uplně. Několikrát snažil se Vrátiti se do svého rodiště, po
,němž toužil Velice, kdykoli se mu naskytne příležitost, hovoří o Flo“

çQ\ ììšíŠ.Sa“

rencii: hned s prvnim Florentanem, s nímž se schazi, rozmlouv
.o svem rodišti: „Ciaeco . . ., rci mi, Víš li, kam až nepokoje V 1
obci dojdou, kam až svarů, hnutí? l\«í[`vÍižeš~-li Zvěst dáti, proč sv
se až k Zahynutí?“  

Každou příležitost k iiávratu do vlasti nadšeně vítá, nedivno
proto, že ]indřicha.VIl. Zve „beránkem božim, spasitelem, Vy“
kupitelem“, když tento táhl do ltalie, aby se dal V Rímě koruno-
vati -- mínění jeho Však nesdíleli jiní Italové. jindřich však ne-
mohl nic s Florencií poìříditi, odtáhl a naděje Dantovy byly Ztrosko-v
tány. Teprve 1314 nalěžáme Danta V Pise u mecenáše Ugnocione,
u něhož Zůstal do r. I32o. Naskytla se mu sice příležitost vfáüjzi
se do milované otěiny, když tam vládl jeho přítel Guido, ale po
zaplacení pokuty, s papírovou čepicí na hlavě, se svící V ruce měl
ijíti za městským povožem do chrámu sv. jana. Mnozí se této po-
tupně proceduře podrobili, jen když mohli do vlasti, ale Dante,
ač tak Vlast miloval, tolik po ní toužil, aě přátelé jej úpěnlivë
prosili, odepřel památným; listem, jenž je důležitým pro poznání
genia Dantova: „Přítelil Z Vašeho listu s povinnou úctou a vděč-
ností přijatého poznal jsem s polmutím, jak Vám můj návrat do
vlasti na srdci leží. Odpověd Však nebude taková, jakou si přátelé
přeji. Dvě věci jsou tu nepředložené: To je tedy Slavné povolání,
jímž Dante Alighieri do vlasti je Volán po Vyhnanstvi téměř patnácti-
letěm? To zasloužila moje práce při studiu? Vzdálena mne budiž
pozemská níalšosti srdce, abych se se zločinci obětovati nechal. To
není cesta k návratu do vlasti. Nenaleznete-li jiné cesty, nikdy do
Florencie nevkroěím. Nebudu Viděti zářící slunce a hvězdy? Nebudu-li
moci Všude pod sluncem Zpytovati pravdyˇnejsladší, aniž se vrátím
do Florencie a chleba mi scházeti nebudel“ Tak píše Dante, jenž
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n.€žd.á.vno upě.nlivoti prosbu o návrat, počinajici Slovy: , ,,ÍiÍ*op1ile
meos, quid íe ci tibi?“ Vaiiešený projev vele.ducha Zčıvitěziil nad lá.slšo.u

vlasti.. Dante se více nevrátil, po nemoci Zemřel v Raveně
razr, kdež byl i pohřben. 'fak tedy žemi“el veleduch Dante ininio

vlast svou, již Získal jniénem svým věěnou slávu, skácen útrapamii,
bolestmi a sklamáními. llfìiěl ideál --- lásku svou, kterou miloval
s vroucnosti bežpi“i.kla<inou, ale nedosáhl ji. lvíiloval vlast, chtěl ji
obětovati všecky své sily, ale i tato láska mu vyrvána, a on vzdálen
jsa všeho, co mu milého, putovati musel zo let od prahu k prahu.
iiliiolio vystál, mnolio aktısil, ale duch jeho, síla a nadání vším tim,
iiejen nefátroskotány, ba právě oěištěny od všelikěho nádechu všedvv
ního života. To uěinilo jeho l<~Ĺommedii ne výronem, ovocem své
doby, nýbi“ž toýronerlı ducha všelidsl«ìě'ho, pro všechny doby Í“ lùfásně.,
vyslovil to-to Dantovo postaveni Ĺutinov svými verši, vkládá
do úst Dantových: .

,J'›z‹-znı

Qox 'r”"^<,,ÍÍrlÍáii“i laur a slávu, ptec má t “ “ dlouži
a trpce dolů. lšřivi se mé rty --
vždyť nazpět k vlasti, duše k vlasti toužil
Vy voláte, bycii potupen a kletý
se vrátil ve jim, provas na své šijl. »--  
však neznáte mne, tyrani a sketil
Bud jako vítěz vejdu v Signoi“ii, _
neb vobec nechci Florencii spa.ti“it.
l“l.le, kde jen slunce, hvězdy Září siji,

i já všude vlast mám a mám s kým se bra
všude Bůh, jehožto stopy liledám --

ty vaši klatloou nedají se ;?:a.sti"itl e
},Ťsem vlasti. vic než ona mněl Svou. Čest nedáml“

7 “'~* ~ V. '. „ “ ˇ - «,.. .,.."-.., 4, -

›-A

.“-v-‹;<)-Áa ‹"`z*` '\-4

'l`ot” v něho ` ,li ivot iloiencskelio veieduclża.
Älx1utn.ě}Í,ši v í` “ obě jest otázka náboženského pii`€ës-věeľıìeiii

Dantova. jest sice vizi zflcela, samo:ż:i"e}`,m‹í>u, ale co jest v moderní době
tak jistým, aby o tom nebyla vyslovena něiaká poch.ybnoSt? V živě
paměti jsou žoifrrali.sti.tcl~šé boje o llíistrala. lăterástrana, at poiiˇtíelšá.
či nábožensišá si jej nesnažila pi`ivla.stniti? A totéž, co platí o Horne-
rovi: Šasoúč. ~“ - äıepíšooorv -~-- platí i o Dantovi -vv- ovšem HÝĚSÉC1
měst jsou to ožeoské strany. Danta jedni. :zvou největším Íkře-:›
staiislrýrn. básniirem, co družıi pr`ol“ila.šuji jej :ra revolucionáie proti
cirkvi. nábožefostvi l;.ato,li.ckém.u pro mnohé výtky proti Zloi`á.džĹmi
v cirkxfi. Ale lšdo prostuduje dějiny doby Dantçvy a Zvláště. spisy
sv. lÉi›ernarda, epištoly Kateiirry Sienslré, Brigity Svédské a j., poeiıä,
že právě v§'zˇtl;<_y tyto, které sice někdy osobní Zášt trochu žiabarvila,
jsou nejlepši známkou pravověrnosti Dantovy, nebot jimi nechce
církev V posměch uvésti, ji žlehčiti, nýbrž k nápravě povsbuditi.
ìíido vystupoval o s t iř e ji proti Zloi'“éz.düm v církvi než sv. Bernard
a Kateřina Sienská, ale přec nejsou Za kaciie prohlaseni? Boniiáce,
ač ho do l7elš;la odsoudil, přece Zve sv. Otcem. Každý, kdo s rř .~
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vahou pročte Božskou komżmedii, pozná Danta jako katolika iiejfl-
vě_1`ně}š1l1o. Doporučtqe modlitbu a pamatuje vždy na smzft, je
ctıtelem Marie Panny. Svým pouštím Zvláště nás poutaji verše,
dokazujitvysokou tlieologickou vyspělost Dantovu:

' , Ó Panno, dcero syna sveho,
určený cile záměru věčného, i Ĺ l
WS lìdäkeu bytost k důstoinosti vzoru i' l' `
tak povznesla, že Twšrce jeji dilo i
neváhal žiti ve stvořenýcli sboru. . . l

Duch, který vane Z jeho všech spisů, ie duch sv. Tomáše a Bona-
iventury. Kdo praví, že Dante nebylpravověi“ný,lte11s jistě' iiečeti
Božskěskommedie, nebot jinak by loyl poznal, že celá Stavba její,
prochvěná láskou, spočívá na uauce sv. Tomáše Aq_uin.; ten iistě
nepřečetl krásných zpěvu O sv. lÍ*`1“antišku Z Assissi a Dominika a
Zvláště výše uvedený, vznešeuý hymnus O Panně Marii. Všeiu těm,
kteří s Voltairem řadí Dauta ve sve řady, plati jeho verše: i

Vy, již mne sledujete V lodce malé,
a s roztoužením pilně nasloucliáte

s mé lodi, která s pěnim pluje dále,
k svým břehům rychle 'nazpět at se dáte,
do moře nepouštějte se bez sledu,

, s s mou stopou snadno se vice ueshledáte.
 Dauta si může ieuom církev sv. přivlastňovati jako sveho loászfl

“nika. jeho Božská kommedie ie nehyuoucím poimníkem středověkého
bohovědneho obzoru, celá ,její stavba spočívá na základě iiáhoìžen-
skéni. její ideály jsou ideály křesťanské. Nebude proto nemistuo
bedlívěji, nahlědnouti v celou tu velebnou stavbu, a ta není právě
nejsnadnější v četných rozbore ch Dantovýcli. Nejlépe tu Září výklad
Gietmanův, (německý), Berhlierův (francouzský) sa výklad k ěe5~
-kému překladu J. Vrchlického. i

Julius Zeyer v Karolinská epopeji, liče tvorbu básnikovu, píše:
Čaribásníků je pouze nadšení, č
toť jako proud, jenž stále světem jde
a v němž se všechno jasně Zrcadli,
co V nebi děje se i na Zemi » _
i V říši duchů. . . Q ` a 1 (Kat. Ep. )Ut .UIuz)

Tak maně na mysl přijde tato krásná myšlenka, ponořime-li
se ve studium Dantovy řÍomedie.l_Ano,s nadšení pro krasne to lojgžˇle,
jež vedlo velikého Floreučana v život Zálırobni, ,,v říši ducliiìiffç
nadšení pro krásu ctuosti vedlo jej v podzemi, aby nám vyličil oloi“á-
cení se Z hříchu ke ctnosti. jestsìlřxožská kommedie ve le b ás už
obráceni se Z bídy hříchu k životu bla ženému.
Bantej tudíž, opěvuje cestu ala k dobru. Tato pouť předpokládá
přípravu, neboť si ve Zjevech nadpřirozeifıých nepì'“echáZ.í se jed-

_ /-.-'
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šaoli_oI stavu k druhému bez připta,`vy; a tuto přípravu opěvuje
v prvrıícli dvou zpěvech, v ostatrií pak básui viastżoí obi`ácerifí,,

i*iprava spočívá podstatně v oddálerií překážek, jež jsou difojiz
kážky protivy a překážky uedostatečnc-sti. Překážky pi`oti«,fuě
oddalují od c -- ty V5/ˇstiženy jsou v prvním zpěvu -~fl jsou

to tři žádosti, jež zobrazeny jsou ve třech riestvürách, bi`áriících
lvlnìrfliičiti hříšuíku na cestu ctuosti. Ou zří svůj bídrrý stav, touží
ho zloýti, ale rieiuùže pokżfočití spoután jsa pýchou a hriěvero.. Ťičro-
ziřetehıost Boží, ho chce zachrázoiti, počíná jej věsti na pravou
cestu rozuiriu, zosobněuěrn ve Virgilovi vv- též sv. Toináš učí, že
flibráceiii se počíriá v uzdravení praktického rozurriu. V drfuhěiìu

předıoáší nám pi“ekážlšjf riedostatečriosti, nebot člověk, byt
liv snažil. dosíci biažeuos“ti riadpřirozerrě, iieiriůže dosíci silami
ptii“oizeuýr“ui., proto praví Dante Virgiloifi již V prvním verši: „Uvaž

›"[”"č›jf“-
Q

›‹vJv\ jnnnnı ‹"`ì`)
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Č.

rričíiu sílu, stačí-li, bych podriiki tak těžkou cestu“ a Virgil --- Rožsuiu
--~ odpovídá slovy věčně pi^avciivými: „Tvá duše uchjvácena riidíov-
bo~ u, jíž kolís á člověk a schází na scestí, nove ku gjlo rii tfežlebrijíˇcìti

Íìäfìíariççti, personitikace lVlilosi`der`ist`„7i, přivádí Lucii, per`sou“iíil~;aci
ozař*ující rozum, aby ukázala lÍ)a1itoví pravou blažeriost -~

--- Beati“ici „W proto ptá se É7ii`gil: ,,iĚroč iierrıáš vzriět ui Ioaidšerrí,
tyto tři blahě zjevy tě vedou k rıebi?“ Tím kozočí druhý zpěv

zcela v duchu sv. Tomáše Áscguiriskěho. hroč však lìarite učiriií íà»e~
atrici syinlaoleiii nadpřirozerıěho poznání iìŠoŽíh‹ř›? Dante ioalezí

blaho na světě v }šea.tr`ici, iieruoha ji však dosíci na tomto
učinil ji allegoricky pei`sonitikací své blažeiiosti ua onom

krásnějšírn. ,l"~Éebot` štěstí Žívtita spočívá především V ˇooznáuí
íiiolia., proto v Beattici' personiíikoval Boží poznání ~v- blaho. 'lak
Ĺkouči příprava Daršztova k veliké cestě do podzeruí --~ do Pei-šla, --~
_luíeri,ia, jež rozděluje ve dvě části dle ruzuycih hříchu. l“íi*ích§,7 jsou

ziděienyve dvě velké kategoiřie: peccata oi“_oriiissionis příčí se po-ˇ
si,tivníiu i“ozi‹;azui'u, pc ccata cčižuiuiissiouis příčí se zákazíıru. 'if
opět dělí se v hříchy neosobzuí a osobní, v čemž sleduje přísriě thevtsš-

sestavuje přesně geriealogii vad: Hřích se páše bud ze slabosti
pod vlivem vášní žaezřízeuých, když rozum se sice ne chává żfršluviti,
ale ueposlouchá se _, bud pod vlivem pudü ex bes'tialitate, kdy tozurii
“uirilčeri ustupuje do pozadí a Z nás mluví jen zvíře, a konečně jsou
hříchy ze zloby páchauě, kdy rozum prop`šĹijčuje se ke zlu.
trcstriě jsou hříchy ze siabosti, ježto vůle rıeutixìvívá ria zlu, trest-

jsou hříchy bestialitatis, kdy podléhá pudu, jsou
hřichgyf zloby. Přesně dle tšżto psychologie hříchu pokračuje Dante
od lX.»-XXĹŽĹÍV. zpěvu. Cirií však ještě menší a jeuuiější rozdíly
v hiiších ze slabosti, uvažuje, vychází jednak eat appetitu coiicu-
piscibili a irascibili. Staví nám před oči oběti rozi“oařilosti a lakoty,

d monstra hiiěvu i duševního iudiíiereirtisiriu. Hřícby lako ty
a r“‹š;i;šžruařiilosti trestáżoy zvláště,

A jaký je pořádek a ˇp;ostup v Daritově pekeliiě liicrarchii? jeho
lc“ìi,~€_,›jil;u lze sledovati asi tímto viiitřıoíoi vztaheiri uìuçžzri zlem. a d.obreiu:
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V hojís překážkami dobra cíl ,dvojí --- blížšíí -~ překonání pře-v
kážky a -- Vzdálenější v-_-fldosažeˇní onoho dobra. Ale V torntoízáflfl
pase chybujze se per excessum --- nenávisti, nebo per deíectuniı --
lhostejností. Když pak dobra jsme dosáhli, můžeme opět hřešítí,
radujerne-líse příliš ze sveho vlastního dobra, hrdosti, neb žáclostívě
se těšíme dolaru cizímu, nezřízená touha. V téınž logíckérn pořádku
postupuje í Dante, rnluvěs o Phíllípu Argentskěm, připomíná, že
byl ělověkena hrdýnš, V žárlìvost zasahujícím --- tak končí hř“íohjV
»ze slabosti páchané, a V IX. zpěvu lníerna líčí hříchy zvířeckostì,
jež spočívají jednak V naukách, jednak V ěìnech. V rrıaterìalísrnu
ììëfozlišuje se člověk od zvířete, o tom V X. a V XI. zpěvu Zrní-v
ňuje se O heresí, jež Ve středověku k hříchůrněex bestíalítate rıáležela.
Bestíálnost V konech, násilí, rozlišuje trojí: proti blìžnírnu --ˇ Vraždou
(XIL), proti sobě sarněżrnu ;--- sarnovraždou (XIII) a“ proti Bohu
F-- blasphernie. (XIV.---XVII.) o  V
' V dalším zpěvu Vzporníná hříchů ze zloby: lstí a Zrapdy. Hí`íclry
lstí trestá V 8 říších na ro částí rozdělenýchj; jsou to: S`VíÍrdc,í, pofl
chlehnící, sínfıonìstě, kouzelnícì, ohrožovatelěě, poskryteí, zlodějí,
špatní rádcí, zasěvaěì pohoršení a padělatele. Tyto zase dle jich pte-
sobnosti dělí na poodíly zcela dle scholastíckě nauky, V lharınoníí
Velníì přesně, Vše k sobě náleží jako V kamenlšy níosaílry; odstraň
jeden kámen a celek Ve ,s Věrn souladu je porušen. Talt naplnil Peklo,
,,tern'ıínus a quo“ hříšník Vychází, aby nastoupíl cestu spáSy, Všerní
druhy a odstíny hříchů, jak je středověká theologíe Vypoěítávala.,
Z Iníerna, zobrazeného stavu hříchu, příchazí do Purgatoría ---
oěísty od hříchu, V níž rozeznává přípravu, Vlastní oěístu a její dùfl
sledky. Příprava žádá spolupů„soben,í člověka s Bohem. Prvních
7 zpěvu líčí onu ěínnostsí íídskou, a síce V rozumu a Vůlí, persoru-v
ííkované V přísnérn Catono Ví. Ale tato činnost člověka nestačí k do“
konalěrnu oěíštění, je potřebí spolupůsobení Božího, něco jiného
je nechtítí konatí zle a něco jiného dělatí dobre, zvláště dobro nad-‹
přírozeně. Dante VypraVuje,j'ak ve snu přišla k němu Lueíe, zosoh-›
něná milost nadpřírozená, Všernocně působení Boží V čase, ja za“
nesla ho před brány očístce -- pravého pokání. Abychorn Však po-›
chopìli celou psychologii Purgatoría, jest nám V hříchu rozlíšoífatí
dvojí mornent: poklesek a zlo sarno čili nepravý kon a ne-
pravá dísposíce. Kdo shoe kráčetí po cestě posvěcení svélío, musí
se tedy obeho sp-rostítí. Pokleøsku, chyby zbaví se hříšník církevní
ahsolucí. Proto Dante setkává se u brány s andělern sedícírn na
trtíně, k němuž Vedou tří stupně: prvý z bílého mramoru, druhý
zl kamene kostrbatého, horkého a ,třetí z ohníVěho porfyru. Tot jsou
tří Číny kajícníkovyz zpověď, lítost, dostíučínění. Dva klíče, jež
anděl drží, jsou ,Symboly ìurísdíkce a učenostì. Ohdržev rozhřešení.
kráčí kajícník Dante k bráně, kdež jsou hř`íchy hlavní. V Xl.--Xl`í.
Vídí pýchu se Všemízlýníí následky, dále Lakotu a Hněv. rado5'i_:í
hledíjjeho duše na Velebu Ctností a s odporem se odVrací od Ĺenostž.:
Duch oěístěný jednou, má předem svě senrjfsly střežítí a oddalovatr
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od rìeêflífízeně lásky jk tVorí3nn1; proto jde dále Dante kolern SrnílEz3tVa
Ĺ\Ěestří.droostí a Záyístí (tak V XXV. zpěvu). Takto očìstěn zcela

od hříchu kráčí člověk k Vznešenýrn ìdeálůrn. Před zrakern Dan-
tšjflrľýrıí zjevuje se krása dobrých skutkfı a čínněho žítí V podobě
l`flJíatlr_íldy (XXVIÍĹ), krásu víry' a žívota ko1rtens.platíVní.ho,,
s`yrn.bolísoVarìıeh‹;› V pr`uVodu autorů ínspírovaných, .jirníž je Bez-
atríce, personíííkovane Boží poznání, obklopena, VZdáVá se svýclí
náklonností, ztrácí V řece zapornnění, Lethě, poznání zlé Ž všechnu
Vzpo»n`ıínl‹;u na Vědy časně (XXXí.). Zjevují se .Inu tří božské ctností
V osíšìíující Září a Beatrìce V píně kráse stane před ním tváří V tVář,
ona přeroda ZnáZ.orně_na tu koupelí V Ennoí, řece dobrého myšlení,
”Iento stav zve se íìájern pozeınslšyrn, podobným Rájí prvních lidí,
pra.Vý Vcho d do lìáje nebeského státu syˇětců církve:

P a r a d í s í u nr a n í ro. a e. Duše zbavena sVVch slabostí
podporována Vžnešeností předmětu sVě touhy ponfıdcí Boží, Ve-

dena jsouc Beatrící, Božím poššcnánírn, povznáší se k Božím síěráro,
Dante tu neméně se Vznáší Ve svých Verších Vědecké. í nrystíclrâ
tíreořl‹;›gí,e a přec doznává neméně nadšeně na kone c ústy Píatono~
VjÉn“š.í: ,,SÍíáVa Toho, dáVá žívot Všernu, pro:níká Vesrnírern.
íìílšzríě Vysıařcuje b1“Zt_V tn, brzy onde. Byl jse-In V nebi, přijalo
nejvíce paprslžın Věčn.ehc› Světla uz-řel jsem zje`Vy, neflníííže

VyŤ.íč.ítí, kdo rresestoupìí s (Ĺl3"arřad.. l.)  
lffšásníír Veden Beatrìcí, kráčí rrĹržný1n.í. oízirfšíšy Vědy, Trívía a

*QuaĹdríVía, Vědy přírodní neodporují poZ1'1atl~ìù.n1 11.adpífí1fože1íynš,
se doplňuje Vzájemně. Vlastní př`edrnět božské Vědy je

áln řád nadj:>řírozeny př`í.p‹)jer1Éf7 k řádu přírcžzeneíntr, jenž je jeho
syrnbolení. Terrtriš se dělí V řád nadpříroženy stvořeny a nestvořeny,
stvozřeny řád nadpř`írozený se dělí V řád nšìlostí a řád hypo-‹
sta“tíoký: lnkarnace od l.-~Í×ĹĚŰ{l. zpěvu. V řádu rnílostí spočíVá
žíVot činný a lršont-eníplatívní. ZíˇVot činu Zobrazen sV. doktory,
rnučednííflıy, Vládci. Zíyot konternplat.íVní Září. nám V podoběsv.
Íšľetra. Damíenskeho a Po tomto žívotě n.a.dpříro.zene n1íl.ostí, jenž
nás činí Bohu podobnými, Vídí Alíghíerí zjev ínkarn.ac.e± života nad-
příroženel1o_, s nírnž Věčně Š5Í.oVo pojí. 'íríunríeın Krista., nárn
ho Bante líčí, uchvácnea duše rnnohýcb umělců. ítaíských. Posled“
nírní žpěVy bršžslšě básně staví nárn Da.nte le bno u lì›t1d‹oVˇn
poznání. íntu.í`VníŤlío s obclíVu'hodnou učeností the.ologíckc»u. To, co
Vírne od theol.ogíí vedených sV. Bernardern V lŤ)a.ntoVě Rájí je ,

nárn dosud theolo ˇ ke kn.íhV poskytují.

lf'~“^\

:fo O
fiJ*( ľ°ˇ`3

”í`o jsou V híavních rysech Vyznačeně ídee Dant ,,íšožsÍí<;ě
íš:ornedí.e“. Dante, jeden že čtyř čí pěti duchů. nejVěts_ hurnani.ty,

í‹:ř“es*Zanskýrž`í rnora.l.,ístou. Popíratí to, byío by nejen lží hístoríclšou,
lnybrž í bezpráyírn na díle a srdci DantoVě. Cítovatí nejkrásnější

Veíebásně, dle slo sarněho Danta stala se ,,cřž.íe'bero. žíVota
Víchrern, který Vane co nejbujnějí u nejvyšších štítů“, bylo by

,prací nesnadno u a a.š;1ˇthol_ogí,e ,,lšo žskě Ííšornedíe“ by rš.eˇbf,z7“l.a zvajístě
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menší než antšìoìogìe Vrchìíekeho; avšak hìuboìšo V duší ıìměìceı
vryìa, se Slova, jež Dante oapeel na bránu Pekìa: »

„Mnou Vchází Sie do města. Věčné Stra,Sˇtä,'
mnou Vchází Se V boì, který nemá. żťána,
mnou Vohází se do Zatracenců vlasti . . .,“

V n

když kouzìilì obrazy budoucna, tak Éako Slova Home rova Feìđovi:
Kdo by ohtěì Vybratì Z Dante nejkrásnější verše, musí c1.ˇtoVa*n
oeìou jeho Vełebáseň, O ní pìaìi to, co napsal Sìavný Aìfien na po-
čátku anthoìogìe Dantovvı A

z „Vezmi a. čti Sám?.“1)
_ ,

Ama. ìžfíenšf“. Heouebergslšý (BL):

 Zdrávas mia. 
(SV;5§ˇm cìmhům ku kněžským p1`vo*úì11á“m.) _

Tu píseň estoìetvi již dáfimáz çěla,
jí šeptazly rty krví zbrooeoe,
tou písní Srdce kžˇesřìaflníı se ohvěìe.,
když 12; ním Sí ìehly šeìmy Zkrooeee
tím Zoìľávae Mavrìa.  i

Zđrázvas Maďieaì o L
Z dob útìsků žı proná„S1ecìová,ní
vítězně vyšla. jako đennìee
ta oíˇfkev Svatá. Všechno posmíváoí
Zazhıoáflflo bylo jako ììtíoe o
tím Zđržwave Maršál

Zčifžwëšzs Maľăoaì ‰ e
Ta píseň Sladká, křesťašıyˇ Vždy ohľáoí,
ší Zahánni ee ovšalšý truđ êh bol, Ý

hrot se lázme Všeho pohrđání,
ráj se jeví V slzách kol zn koš

tim ZcìI“á.VaS ìš/íarìevì -

31
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Zołziávas Maflťíaš
Tu píseň Zvučte tedy luk í poìe,
ji šeptzej Ř Váš mlazđý ret,
'Ă hučte ìesv ěfte Sìšáhf hoìe,

U 3 Iz

ji všemu tvożfu bìáveeg Sˇv'“ˇe*'{,
to Zđrávae lÍ`~'IaSfì_a,-1 V

J. Beebìıìerz Seżos aiììegox“. de Dazššfbeo.
äłìetme.-ma: C-oıšımenëz-„ Z. Da,«11ˇte.

Bloììšaı Dam;-e .Aììgłšìžšrzà
3. Všcežıììoìšeho jgšřešš. Ťüżaøıìtovšz* Bože. ìšom. Ý
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Msflrçìsì “
píseň sìeøeììšiéø šim pe\o.“€í_ Sı“;7ěÉżeššš

Vžeìy oh1"â„1“ıìífz bneìe ìfıříehıš oeì jg;-vošıřcom
żš, š“żÍs»sívš;“š.y ı“żč“:ìofžÍ sVěztě Éorofšìzo kĚeÉ:_éniš„
V:`šeì}7*š mocné sżšfeøše je„ìš_o Ěąflesšš Ífšoššı

Ž?f'z'€ì_š?žÉ„V
<"D\ kl

Mêžvriì asEQ LQ

Kšffe..ìo.€ižšš` (Í€ž“eìfše„): A

ÉÄŽ má V-"*'='°°?" ŠQ WMIQ* funĚ mseešˇeáe Éeăššee Q
ísgše Sm oseře šfoemgn

'š_`empo:€a, 1nu*[€`š.nì.ur et nos 1”m:ťfla.3ímšr in íìììs . . . . ‰
RyˇZí Zrno pš:.<š*„V‹:ì_y V żěehto sìoveefo kšs,ssš_ekeho básníka..

pravěký hýbsťeeì tVoš;s“ìVa. Božáíł , Ésa sám Bohem učiněn es, pčšfl-~
částššıı, spěje nš3pì“eü“žítým e. ne1š8„Vreììteš.11ý1`o během k svému eíąìí,
jímž jest V“`j`,J'pìne1'ší SĚOV Sp8„sìteìoVýošı É ,,ì`\še%že a Země pomínou, sie
sìewe, má nepominou.“ Se sVě'tem zanikne í Čas a Vìádnoutí buoìe
Věčšıost, pe1`pe4:.u.8„ se1š“špíÉeš“nì.te,s _ . . Cas tedy jako tvor se mění
ımy ììdé měníme se V něm. Dnes jsi š11e„š_“_§šˇ11o, slaboučìšým dítššešn
V košébee es Zítra -- sâzefeem sněľoďoíìé hìevy. . . ; ení se nenedáš
8, mládí. í možný ve z š`ìpaČżă„ tí Ésìáflš Íìżżrásnýř seo. fšáčn skutky mìuvi
k sobě jšžlrno svěôìflšovfìž p:=';`oŽìì.ého žití šfnìšmìosˇtio.
pìne' spokojeného bì_2.h8. působí čìověìšu 1^ıš_`yšÉìeIıka., Časem eìmhov
eenšıým hospodařil 8, ceìe svému ŽìVo*:nímı?š. pťšsìání :;že„sVe“€ììi Pro
ìflaho 11slađšíoh_. . .  

Í Klára, bohosìoVˇo`čĹm1, V sˇăço Vežeaté 1“oč?±“tíČíee P1~čıZ.eleÉošn_í1n rokem
ocìeháıšıí p1“o“šìeso:ťske Í%_~:a4€eđ1“`y :=;o_užs, či ìepe Vešebný stešee seoìm~
eľ=í.esž‹ê„ň§ìet§/jf, jflenž. plným právem V p-€›ì;§ììdou sveho stáří může těššxšżì se
pofšffionou 1“8n‹;ì.os”[.š_1ou mVŠì_enš2;oLı. -- Sëìsstným mužıem tim jesi nás
sš_oVU;Ťı;ný }',`obììen“š; monsìgzoor D1“. k _ Í ? 8., C h 4: 8., Igrášíessor dogma,-fl
'xñìšflıjçf Zoe. C. ŽK. theologìeìšé Íaššu V P1“zsZe. -«-~

Dnes, kây loučí se tento š_^.oìì§_;'7 nás pšfożšessoıf se zdmi uČebnýeì“š.
síni, V foìešıž “'á:o?_íì~z: rád po oììouhou řadu lež đìel, V nichž ješìo _*çečšíV“ý
sshš:a*,zt`ì1“š:Ĺšž; păs`Éox7aš V oìusíeh bođooeícłı Vysìsšıeiš 'Krìsto V§jˇ7eh sšme
Věčă í:ìłe<)ìogíoÍ.šýeh se Zápsìem ììedsešším jemu Vůestním, dnes s ;3~o-
ìąıooìíšn a VˇoÍěčoosż“,;í Vzpomínáme, _`§eÉš3_o posìueììsêřeí, těch dvou ìeıt,
pšfášžìšì Šsme spoìu s šıíoiê.

V šìooìıu Vˇíđíìm oneo. neçêsgosoršıeııuteìný o›ì~š1šžo3_ží_ìç, lady sìovoìnýˇ
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náš jubilant poprve vstoupil do naší posluchárny, na onen oka-
mžik, kdy poprve moje oči utkvěly na jeho velebně Stařecké pofl-
stavě, oděně kněžSko`u klerikou a na jeho čistých, jako padlý sníh
sbělených skráních. _ . V duchu slyším prvá jeho slova, jež ústa jeho
Z katedry úvodem k nám promluvila. Pamatuji se, jakoby to bylo
dnes :_ „Člověk je tak nadán, aby poznal Boha, že by Inu to Bůh
záviděti musil, lšidyby k závisti jako Bůh byl schopen... a dále, jak
kladl na to důraz, že kněz má znáti dokonale vědu, jež pojí se ne-
rozlučně s jeho vznešenýrn povoláním, theologii, a to: V prvé řadě.
Vzpomínám i na to, kdy mluvil ze zkušenosti jemu vlastní O po-ˇ
třebě všestranněho vzdělání u kněze dvacátého století, že kněz ne-
může společnosti imponovati více, nežli když prokáže svou Znalost a
sběhlost ve všech oborech na poli vědy. Naproti tomu jak polito-
vánihodně je postavení kněze, jenž ve chvíli, kdy ve společnosti se
o něčem hovoří, ztrácí půdu pod nohama, nevěda, co by o věci tě
připomněl. --

Prvá hodinaluběhla jako druhá, třetí --~ při lšaždě slyšeli jsme
toliko vznešených pravd theologických a tolik drahocenných pokyniìit
pro budoucí život na vinici Páně.

Tak dovedně uměl vzácný náš proíessor~jubilant oživovati
nainahavě studium dogmatiky. Velký důraz vždy kladl na důkladiiou
pì'“ipravu V ká:ż:_áních a proniluvách církevních, vycházeje Z pře-~
ˇsvěděení, že jak si kdo osvojí věrouku katolickou, s takovým-
zdarern a jistotou bude jednou kázati. „Pak nebude vám třeba
sháněti se po tištěných, předlohách, (lecjakýchl ale sami si kázání
svá vypracujete, podle svých vědomostí. nabytých důlšladnýni stu-
diem, na kazatelně pak budete jisti, že ká-Žete V pravdě slovo Boží,
věčnou neměnitelnou a nezměnitelnou pravdu. A sami budete míti
radost ze svě vlastní práce _ _

Profesor Pachta, ač stáří sehnulo jeho šíji a vrylo vrásky V čelo
věnčene šedinarni podzimu života, vykládá a přednáší stále s rnla~
dickým zápaleni a velkodušnýin přesvěděeníin, jsa si vědom neustále
svého uěitelskěho úřadu a veliké zodpovědnosti před Bohem i
lidmi. Vždy s neunavnou píli a vytrvalostí se připravuje na své
přednášky universitní, parnětliv jsa slov sv. Alfonso: ,,disce, ut do-
ceas“. lie svým přípravným studiírn má k disposici rozsáhlou
knihovnu bohovědnou, jaké V Praze není rovno. Sárn univ. proí.
Dr. Stejskal vyjádřil se o ní: „Kdykoliv nějaké nově bohovědně

snad nenaleznu, nežli V knihovně p. proiessora Fachty. Knihovna
jeho bez odporu representuje dnešní stav literatury theologickě.“

Slovutný náš jubilant Dr. Pachta jest hluboce oddán od mladých
šjiž let církevní hudbě a zpěvu. Dokladem toho jsou neocenitelně
práce a snahy jeho, kdy jako adjunkt c. k. theol. fakulty, cvičil
ˇs` bohoslovci V semináři klassickě skladby vokální, kdy s taktovkou

toho měl Dr. Pa_.ch“ta V Zinínina školníin seniestru na fakultě pi`ed-
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nášlšy ,,o nělšíerých otázkách církevního. zpěvu za lnidlżży,“ ujal se
zanedbávaného zpěvu kostelního na prosbu bohoslovcrìi pražsl‹;ýc.h,
nacvičil s neúmornou pílí zvláště zpěvy l‹: slavnostním schíizím
pražské ,Růže r Sušilovy“ na počest 5oleíeho lšněžsřví sv. Orcea
ooleteho panování J. V. císaře a dirigoval Zpěv při slavných služ-
bách Božich universiřních dne 2. prosince 1908 s talšovýni úspěchem,
že sám rektor tehdejší Dr. Heyrovský poděkoval mu zvláštním
přípisenıì) .

Z to ho ze všeho vidíme, lšterak úzký poměr navazoval Dr. lľfachia
se svýmpposluchačstvem, proíevuje se velkým příznivcem i naší
pražské ,,Růže Sušilovy“. jak ,,l\/luseum“ píše, nejznarnenitější před-
nášky konal často V „Růži“ Msgr. Dr. Pachta, jichž předměřeni
byla Sumrna sv. Tomáše Akvinského; lš jeho vyzvání konaly se
o předmětě iìonı disputace. Bohoslovci podávali námitky, po nichž
--~ jak V časopisu se praví --- následovala vždy důkladná ,,reíu'tace“
pana profesora. „Co tu bylo upřímné radosti z těchto přednášek.
v semináři, že nám již ,,česl<.á“ bohoslovecká íal‹;ulta, po níž isnie
toužili, začíná, »-« proslovil kanovnílše E. Siřřler ve své řeči dne
ledna 1911.  

A proí. Pachra zachovává svoji přízeň „Růži“ na dále. tn
celou řadu přednášek., Z nichž vyniká „O směru na našich universifl
rách a o proí. ll/lachoví“ (r. 1897). R. 1899 přednáší „O národnosti“,
o l/šteréž ---~ dle něho -š- mnoho se mluví, málo přemýšlí a iešřě méně
ví. (,,l\fIuseum“ IQII). jedním slovem vznešený náš Éubilaní má slšufl
rečně valnou zásluhu o naši ,,R{iži“ a jistě bylo by vellžýin ne~
vdělšem, ano nemyslirelno, kdyby Sušilovci pražští nectili v něm
úhelní kámen svého spolkového života bohovědneho a vlasíeneclšeho..

Co lšorunuje povahu a význam osobnosfzi Msgra Dra Pach/ry
jest jeho bezpřílšladná rnírnosti a slšromnost ve vystupování. Ťì`{ˇe-‹
rniluje práce hlučne, o níž by hned celý svět věděl, ale pracuie tiše
mezi svými svěřenci, řídě se slovy Páně: Euníes docere . . .jehož
věda není svěřena ˇoapíru, ale vnilšá. oživena slovv do duší.boho~

L . . ' ' ” :J V' Islovců, kteri }ednou mluvıti budou lidu jako lšrnha ziva, lš“ierou_
učinil Dr. Pachřa svými učiíelslšýrni přednáškarni a dispuíacerni,.
lšřere mimo hodiny určené s bohoslovci zaváděl, i

S Msgrern Th. Drem. Jos. Pachrou odchází bolroslovcíìiin praž-
slšýiii na odpočinek muž vědy a víry, který zasil sirně do duše
svých pžálšírv. Dejž Bůh, aby padnuvši a padnouc na úrodnou
půdu, vyneslo užitek stonásobný stádci Pána a Spasilele našeho
a zároveň radosínou úíěclru v sřáří našemu rnilén“1.u proíesoru, by
mohl si říci : „Nepracoval jsem nadarmo . . . “ í

1 .:-flı „vz» ~ .7_._ -__
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;s.;.řìÍ;j* F. ví. Pokorný (Linz

modlitba la jarní oběti.  
Mé srdce pohár --- v něrn Tvé víno- voní.,
já pijí z něho, k Tvýin jej nesu rtůrn,
jak mladá jabloň zvedá k oblakůrn
svých větví pohár, a list žebroní:

,,Pi_j, Slunce štědré! Vím, že jako loni
za ěíši mízy vliješ poupatvůni.
med na květy a nektžar k oněm davůin,
až tíží jablek. snětì se k ineehu skloní . . .

A usedne-li pěveo do mých snětí i
k radostzem jara, či by akryl se tam,
až jeseň --- jezstřáb do zahrady vletzí:

Jen O Tobě a Tobě musí pěti!
A medu svého věelee nepodáin,
dokirrl Své snahy Tobě nezasvětí . . _“

 ìi
 

J. Pokorný (Lit):

 Radost o křesťanství.
(Z knihy „Mehr Ílš`reude“ od Dra P. W. Kepplera, bisk. rotenb.)

 Nenáboženský a nekřesťanský duch času jest vlastním nefl
flipřítelem a vrahem radosti. On povýšil rozum na despotu a tyrana,
.ępod jehož vládou srdce trpí násilí a duše hladoví. jde mu o to, aby
íì;Zničil víru a vyrval ji lidu ze srdce;1) a přece jen víra jest S to lid

a Vobstastniti; pochybovačnost rozervává, nevěra činí ne-
Ze člověk věřící jest na tom stále ještě lépe než .nevěřící
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nucen doznatı ve svých liste ch i sám Fridrich Straulzl Tento
času ubíjí nevinnost svědomí; a bez dobrého svědomí není

.»-“;,,.vv, nv

On chce Zničiti spojení duše s Bohem; a bez Boží útěchy
útěchy v životě. jest příčinou, žesrdce zchladne a zakrní V ego-

ıš"' '~* f‹,~.':zz`Ĺ

,.§,°':€ì vi;-, :
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olupuje je o lásku a tím o radost. Učí člověka stále jen krou-«
okolo malého střediska svého vlastního já; to však působí mo~

závrat až k dáveni.
jest to veliký podvodník a šarlatan. Chce, .abychom uvěřili Ř

moderní pokroky a rnaterielni zlepšení vedou samy sebou lidstvo
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Ä
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ke stesti as radosti; a přece, jak drasticky praví Car~=

1) Dent Herzen Will er seine Sohátze rauben,
Den Wahn bekriegt er und verletzzt den Glauben. (Sohillen)
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lylc, všichni ti ministři íinancí. i`eío“rina“toři moderni Ĺlì“v;i`op“},2f ne-‹
jsou s to, aby aspoň jediného cidiče bot učinili šťastným; toho nez-
dokáži, nebo nanejvýše jen na několik hodin. Předstírá, že
v jeho moci otevříti úplně nové světy radosti a přikouzliti v lidský
život nesčislně její požitky --- Zatím odpoutává pudovjçf život,
dráždi. a podněcuje žádostivost, vášním uvolzěuje dráhu, neřestern
dává výsadní listiny. A následek toho? Duchová i tělesná ruirêa
rozladěni a otřesení celé nervové soustavy až do základů; podlome
životní a resistenční síly; omrželost života místo radosti; pessi-
rnismus, ìšatalisrnus, sebevražda. Érno, to jest úhlavní iiepřítąel radosti;
nebot rfšeclrv ostatní překážky a rušivé elementy snadno by pře~
konal zdravý, žšilny křestanslzý smysl; smrtícími je činí .teprve jed
duclia ěasu.

lľifoto opět ani zde není jiného hesla než to, které pusobi mo-
dernímu světu nervové křeče a žene jej v záchvaty vzteku; zpět
ke křestanskě víře; zpět ke zdravému křest~ansl<:é.mu životu, k vážné
zbožnosti, k pokoře a prostosrdečnosti, k prostému, čistéinu a ušlech-
tilérun srnyslu, k náboženství, k Církvi, ke ltlristul l\l`ev§.7hsneme se
tomuto ,,ŽŽpět“, již proto ne, že tu prostě není jiné moci, jež by byla
schopna rçıdržovati v šachu soldatesku nepřátel radosti, která
pustošíc k nám vtrhla pod vedeníni. gen.eral.issirna ~- ducha času.
Avšak ta moc působí ještě více: C r p v o d u p i r o Z e n ě r a-
dosti z pramenů slatllšycli a hlubších, ta k o-
travné spodní vody nemohou do ni vnikntiuti,
a ve sve vlastni v `i oblasti o plývá velilrtírrn pofl
Čtení dalších zdrojů radostí, které jsou nadpři-
ro ženě povahy.

Ukřižovaný .-~ opravdu, pěkıiý Buh radostil l~í.řižováni sebe
--- krásná cesta radosti! posmívá se proti.křestanský svět. Právě
v poslední době se potkáváme opět častěji s hordarni obnovujícími
pohanství, jejichž ideje nejsou bez přibuzenství s ideami Herdro-
vynri, Goethe-vými, Schillerovými. Svobodornyslní duchové cítí
V sobě zase popud s Heinem chopiti se zbraně ,,za staré bohy a jejich
vábně, ambrosiově právo“ proti „bledému Vyl<upit.eli s krvavyma
rukania“, proti „bleděmu Galilejskému., svou radost vidí V nářku
pošlapané rozkoše“ (lbsen), proti ,,nepříteli radosti se si.n.alyro.a.
rtik:an.ia“, tánatole Íorance), proti „syinbolu záporu života“, proti
teto _,,kletbě na životě “€ÍNietzsche). Oplakává se opět ráj radosti .Za~
niklý v helenstvi ,,í{dyˇž bo hově řídili na lehkérn voclitku svět, tehdy
ještě ki`ásrij;f, jak docela jinak, jinak tu bylol“

Avšak nynější historické :;šZkoun1á.ní kus po kuse v`‹fl,fl‹:;li:z:i tento
raythickj;.'7 ráj. l co se pokládalo za nejvznešenější v lieleristrøí, totiž
jeho uniěni, jemuž v harmonii a souměrnosti není rovna, nejen že
ničeho neví o radosti a veselí, nýbrž v--~ rnějme jen na mvsli scě-ny
loučení náhrobcifıch --- svědčí o prudké bolesti nitra al štka.věin
istesku. ckě umění ~- v základních svˇýcli rysech bylo písní
bo lesti. iìe ckě. parnátkjf z d‹f›by ai“c.he.ic.kě jsou hro loy nebo Žšzdoby
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hrobu. Co se na nás Z antiky usmívá, není olyrnpskou veselostí.
Zdá-li se ii něco, jest to jen divoký, rýčný srní.ch, jenž svým rykem
měl ohlušiti hlubokou vnitřní bolest. Antické umění vyˇZnává písní
bolesti rv skulpturách sarkoíagü Z prvních století po Kristul) jest
pravda, co píše jeden Z nejlepších znalců starověku: „Řekové byli
v lesku svého umění a v květu své svobody ,nešt`a.stně_iší, než si
většina nás myslí.“É“Ť) p

Ovšem kříž se svými ostrými, nevlídnými liniemi, ten chladný,
listí a ratolesti Zbavený strom se dvěma pahýly tıtatých ramen jest
na první pohled Zcela bezradostný a bezútěšný; Zdá se právě obrazem
nejkřiklavějšího opaku, symbolem nejtrpěí bolesti. Přece však se
kříži nemohlo upříti jisté krásy, poněvadž se pochopilo, že jeho
mohutný, pevný, výrazný a sourněrný vzhled Šest Zároveň typem
pevnosti, vzmachu, typem Zdolání protiv, vyřešení rozporů. Pohled
ukřižovaného Muže bolesti nebudí vskutku Z počátku radostných
pocitů. A přece prazdrojem a prameništěm radostijest víra ra jistota.
ve víře :e božský Rek, jenž na kříži krvácí, umírá V boji proti nej-
Zarytějširn nepřátehım spásy a radosti, umírá V boji a vítězí v smrti.
Kříž se stal znamením ivítězství, tudíž i radosti. Temnota a bez-
útěšnost před ním ustupuje; gloriola Zmrtvýchvstání jej obetkává.
jí ožářen mění se strom kříže' ve strom života, plný neutlumitelné
síly vzrůstu; tvrdý kmen nese květy a plody, Z trnové koruny puči.
ruže.  

i Tak jest to i s křížem a křižovánírn V životě každého křest"ana.
Že denně máme na sebe bráti svůj kříž (Sk. 9, 23), že jej máme nejen
nésti, nýbržv své tělo, celého bývalého člověka na kříž vetknouti
(G-al. 5,' 24, Rím 6, 6), to není pouze drastický Způsobímluvení, nýbrž
vážné i, míněné povzbuzení, které odvádí na oko daleko od
radosti. A přece takovévyzvání k boji neplatí radosti, nýbržrjejím
nejzarytějším nepřátelům. Ovšem, ukládá nám takový Zápas vzdáti
se sodomských jableksla jedovatých třešní hříšných radostí, to však
Íprávě nejsou pravé radosti ; ale naprosto nás nemá k to1nu,abychom
se odříkali dovolených,.přirozených radostí, děje-li se to s mírou
a s dobrým úmyslem. . z l '
, .  Avšak k takovému užívání radostí neradi jen křesťanská mo-
rálka, k tomu nabádá irožum a hygiena. Nemírná požívačnost vede

omrzelosti. Nevázaný srnyslný požitek nezvelíčuje radostí života,
nýbrž je ničí. Úplně neváZ.an.é ukájenísmyslných pudů radosti ne-r
Íľľlnoží, nýbrž ruinuje radost a ruinuje celého člověka, jest hříchem
nej,,,e.n proti morálce, nýbrž i proti hygieně, která dokonce dnes ve
Ĺınnohých kruzích se výhradně respektuje. Zítı „neodvisle od dobra
iii Zla,“ podle Nietzschova receptu, bez skrupulí se divoce prohánětl
Lvi zakázaných revírech, úplně se vzdati divokým pudům přírody,

1) Gal, 1901145 násı. . .  „
2) Boeokh: Die Staatshaushaltung der Athener I. - 792. --- Sehn~eide1`:

landere Leben --, Paderborn lšlüäi, 62 násl. ~  . e i p z
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(na jejichž advokáta, protektora a proroka byl snížen tento íilosoí
od svých žáků, výše jeho nedosahujícich, ač často proti. své vůli. a
proti svým úmyslum), ernancipovati „šelmu v člověku, onu rusavou
bestii, plahočící se a dychtící po kořistí a vitězství“, nic takového
neobohacuje, neoblažuje, neprohlubuje života a nezvyšuje sladkosti
jeho podstaty, nýbrž vydává jej v nejžalostnější chorobenství, ode-fl
vzdává lidský život nemocnici, blázinci, sebevraždě --~ „hrobu žá-
dostivosti“ (Nm II, 34), na něž jest dnešní svět tak bohatí

Tomu učí zkušenost; to lze i přibližně statisticky dokázati;
avšak svět, ten veliký hříšník a lhář, tomu nechce věřiti a to uznati.

Nikoli, přísná morálka křesťanství, přikázání sebepřemáháni,
Zdrželivosti, umrtˇvováni, urnírněnosti, postu nejsou nepřáteli ra-
dosti, jako není nepřítelemruží Zahradník, jenž na podzim a na jaře
ořezává ostrým nožíkem jejich keř.  

Foerster upozorňuje na dvě případné myšlenky; jedna jest
Tolstého, druhá._l`\/lattiáše Klaudia. „At křestan, at pohan,“ praví
onen, „oba musí dílo zdokonalení nutně počiti se zdrželivostí. ..
Zdrželivost jest prvním stupněm k dobrému životu, a lze si ji osvo-
jiti jen stálým cvikem. Zdrželivost Znamená oprostiti se od žádostí.
Avšak žádostí má člověk mnoho, a aby boj s nimi měl výsledku,
musí se počíti s těmi, jež jsou ostatních základem, totiž s rozkoš-
nictvím v jídle, zahálkou a smyslností.“ A Mattiáš Klaudius pozna~
menává: ,,ll/lnoho lidí zavrhuje půst, ale tím půst není zavržen.
Zavrhuje se s lehkým srdcem to, s čeho kdo neni, a zneužití přidruží
se všude. Stále žíti střídmě, říkají, jest lépe, než se časem postiti.
Možná, že je to pravda. Poněvadž však většina lidí střídmě nežije,
není přece na škodu časem ukázati, kdo jest pánem v doměř)

Že jen duch přísnosti a oběti jest schopen položiti správný zá-
klad životu zdravému, štastnému a radostnému, to vycítil i Goethe-
a vyslovil se v tom smyslu ve známých veršich:

„Aber ˇvvenn du das nicht hast,
Díeses btirb und Werde,
Bist du nur ein triiber Gast,
Aut der dunkeln Erde.2)“ j

. Ba musí se umírati k obrození, musí se umrtvovati egoismus,
nebot on neobohacuje, nýbrž ochuzuje, ochuzuje o radost. „Nic
tak života nezavírá a nic tak nevylučuje spokojenost a radost, jako
temperament, sám v sobě se shlížející, a snahy, které se točí kol
sebe, samýˇch. Místo aby bohatly ve svých pomocných zdrojích,
chudnou. Cim více se šlechtí (a O sobě domýšlejí), tím jsou neplod-
nější, čím více shromažďují, tím měn mají, čím více zachraňují,
tím o více přicházejí.“3) . l j i č

(`D<
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ensitihrung 45, násl. i
utlientitě těchto slov“ se v posledni době poohybuje. (Goethe-Jahrbuoli

Éeabody: äesus Christus und der ehristzliohe Charakter, 167.
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Bezdíivodné a nesmyslné také jest, ve jménu radosti si žádati
bezuzdné svobody. O tom ostře a pravdivě mluví Ruskin: „Moudré
zákony a spravedlivý nátlak pro řádný národ (ani pro řádnoupo-ě
vahu) nejsou okovy, nýbrž takřka pancéřern, jenž poskytuje ochrany
a dodává síly, byt i někdy tlačil. A tatonutnost nátlaku jest pro
lidstvo právě tak čestná jako práce. Slyšíme den ode dne více bláznů
mluviti o svobodě, jakoby ,ona byla něčím čestným. Toho jest da-
lelša, ba jest právě příznakem nižších tvorů. Žádný člověk, byt
sebe mocnější a' vznešeiıější, nikdy nebyl tak svoboden jako ryba.
Stále je tu něco, l‹: čemu. jest nucen, čeho mu nelze, kdežto ryba smí“
konati vše, co může . . _ Nátlak činí člověka důstojným, ne svobodal
A na celém světě ze dvou abstraktních pojmů ,,svoboda“ a ,,ná-
tlak“, jest nátlak čestnějším. Obaijsou dobrem, volí-vli se mezi nimi
šlechetně, zlem však, je-li volba nešlechetnou; z obou, opakuji, ná-
tlak to jest, jenž jest známkou vyšších bytostí a nižší povznáší, a od
_služebnosti archanděla až k činnostilimyzu, od kolotáníi planet až
ke gravitaci prachového zrníčka Záleží mocnost a sláva všeho tvor-
stva v poslušnosti, nikoli svobodě. Slunce není svobodno, suchý list
má svobody více; prach, Z něhož jsi stvořen, není svoboden, jeho
svoboda vzniká až jeho zbytostněnírn . ._ jest známkou bezdů-
vodně. a nevýslovné pošetilosti si mysliti, že svoboda, jest pro člo-
věka dobrem, bez Zřetele na její užití. Taková svoboda jestobsažena
vskutku v pojmu svobody, pošlete-li své dítě do světnice, kde jest
stůl plný sladkého vina a plodů., Z nichž jest část otrávena, část
neporušena., Pravíte mu: Mé zlaté dítě, Vol, jak ti libo! Jest pro tebe
dobrem svobodně voliti; taková Volba zušlechtuje tvůj charakter,
tvoji individualitu. Vezmeš-li nepravou sklenku či jahodu, zemřeš
dříve, než mápřijitis tvá hodina, ale .dojdeš cti svobodného ditěte_“1)

Ba, kdy konečně zmoudříme do té míry, abychom uznali: Po-
vinnost, přikázání, poslušnost nejsou nepřáteli a překážkami, nýbrž
ochránci, rukojmími pravé svobody, nositeli pravé radostil '

V moderní době se osočuje křesťanství jakorfražednílš radostí
hlavně proto, že prý' rigorosně la úzkostlivě omezuje a deprimuje
Ž i v o t l ás k y v č lo v ě če n s t V u (totiž pohlavní lásky), a t~ím`
prý mrzačí mnoho „nadějí na štěstí“ uzavírá mnoho zdrojů radostí.
jsou to stoupenci Níetzscheoxd, kteří jdouce dále než jejich učitel,
propagují plnou volnost pohlavní lásky, jakoži osvobození od pouta
monogamie a všech mravoučných pìřikázáni. i j

i Na nesmyslné propagnndě ema›ncipo`vati radost a rozkoš od
snah morálky a všech ,,institucí“ (nebot instituce, jako stát, církev,
morálka, škola, jsou prý nej většími nepřáteli ,,vn.íti`ního stavu“
člověkova) vybudoval li/iax Zerbst v poslední době ,jilosoíiì radosti“,
kterou dedikuje Aristippovi Z lšyreny a uzavírá hymnem na He-
donn. Učí, že utrpení pochází ze zla, a samo jest zlem, že rozkoš
jest jedinou životní hodnotou a silou, velikou osvoboditelkou a vy“-

ìžc Aphorismen zur Lebensweisheit, 149, ná-sl. _
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kupitelkou, nejvyšším dobrem člověčenstva ale místo aby ui<“.ázals,
proč možno rozkoš na tak vysoký prestol povznésti as jí takové úlohy
přičítati, jako že jest schopna vyhladití s okršku zemského utrpení,
vše proniknoutí a oblažiti, cítí se „již v nejněžnější předtuše nové
éry rozkoše ochlazen přeháňlšou,“ pro niž nemá jména, a dává se
uchvátiti k jejímu ditl^lyrambickérnu líčení. Fr. W _ Foerster (Sexua-
lethik und Sexualpaedagogik) mužněa zásadně odpověděl takovým
truchlivýrn virtuosum rozkoše a ztřeštěným hedonikíun., mužským
i ženským representantům ernancipace pohlavní láskv a absolutní
diktatury Erotovy, i oněrn vážnějšírn,kteří si myslí, dříve ovšem
v těchto věcech bylo potřebí přísného řádu a kázně, že však mo-v
dernímu člověku musí býti dovoleno volně a samostatně si vésti.
Volnost pohlavní lásky a erotické vášně ve skutečnosti neplodí ra-=
dost, nýbrž degraduje duševní Já na smyslné, obětuje duševní podstatu
nízké smyslnosti. Právě zde „ona veliká stará přikázání a staré mo-tv
hutné idealyf' křestanství s náboženskými impulsy a silou milosti
jsou nevyhnutelnou potřebou, dnes ještě více než druhdy, nebot
moderní člověk není silnější, nýbrž slabší co do charakteru a vůle.
Jenom silou lze ovládnouti sílu přírody jevící se v pudu pohlavnírn,
aby nebyla příčinou nepředstavitelné zhouby, nýbrž nositelem po-z
žehnání. Narnítají~li oni, že křesťanství rdousí přirozené pudy a
ochuzuje tak člověčenstvo o radost, máme pro ně odpověd : Křesťanství
přirozených pudů nerdousí, nýbrž je řídí, očištuje, vyvyšuje; vy
však rdousíte vůli, vyšší. duchovou podstatu a dusíte ji v těle. A
vážné paedagogy, kteří si myslí, že jim lze hravě říditi pudový život
bez přikázání a náboženské porno ci, přirovnává Foerster k inženýrům,
kteří chtějí pískáním na flétnu mo cné proudy udržeti ve vykázaných.
mezích; jednoho dne, až se bahno rozlije po nivách, poznají, že jest
pozdě. Právem také varuje před novodobou vysvětlovací rnanií,
která je tak “v modě asjež nebezpečí nezažehnává, nýbrž naopak
vyvolává. jak jest to na škodu, obrací-li se reflexe předčasně, ne-
obezřetně nebo zbytečně do sexuelních síérl je to skoro totéž, jako
na vysvětlenou otázky morové dávati lidem injekce rnorových bacilu.
Zde není třeba rozurnového objasnění, nýbrž utvrzení, ba Zocelení
charakteru a vůle, aby tu byla nějaká moc, nějaký pán V domě,
který by byl sto, aby probuzený pohlavní pud zvykal na pořádek,
popřípadě jej ukoval na řetěz (Pestalozzíj. Toho všeho jest si přáti
v zájmu radosti. Neboť ro“zl<:oš erotických vášní jest pravou vražednicí
radosti; láska jest zdrojem radosti, avšak tento zdroj jest potřebí
ovlćádnouti, od nákazy chrániti a ze spodíny přírody jej vésti k vyšším
síérám duševního života. l   c  
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VI Q*ñusšì Szšsžhm
x

ší jubilea pražské „Růže Sušiloˇvjšf“.

vľałš bílý orel nad námi se vZ11á,ší
fìuąoh pěvce vítězıìý, duch plrıý Síly,
Svůj odkaz ìılídéø V 1ı.šž,Sš, Zří prácic ııešì,
Záe, Snıěxżeın L; Věčnu nemıavšıě píìí., Á
Zfìêh ryzost- Srđce načte vše ıfšflám đražš k-ıđ\ O

Taëenııšou ruł›;OuÝ ne., Srcłce ìıám. Sáhá _
ev V cłuše hlubiny hlas voìán Éküvý:

zn ,,Miì;ujte církev, Vlast Vžżm buăìž drahá, z
‰ e í‹:'š.eá„}_ů Svatých Zápal živý

šek Slunce záře se V đuších Zmáhá!

Nechť V Í 1“ a, jako mocný ašıđěl Sxfětzìa
váøın Srăoe váššu đrehocennou Zvcđáz e

M nad vlnu všedııosti, jež lidstvo hnětla.
É Bez víry daľmo nadšení đueh hlečzáz,
Ĺ Z ní eeżťazřìnských citů růže Zkvetìe.
› Í

4 ìš;věfi duše pazcìej um ě ní. Zář Svatáz,
 nechť Z moří k1“'á,Sˇy bezměšżıfıýoh duch pìje: L

kde jejím vzľuohem posxfêvtným hruď vzřfletìavfle
mm citů Soulad hannonìcký žije, o

Í 3, hmëupuje ne Vždy iìıízkost kletá, . . .

4 Svobođžııoıı V ě d y perutzcí nechť Vzłétá,
duch ııespoutzený Voìně v Světle říše >
nad tzazjenıstvíın aø Zăøhadeınì světe, “
nad všeđním žití pżťazohem výš az výše,

., ,
kde duchu Silnych ˇšfyvołeııáz ınetzą.

až ‹;x';`I*?"/z'f.-Ž» ~'_."“- “
ˇ '_ `

Ů Zmlšenı Vroucíın. Vizte nad Svou Sšıałı-ou
fix *E.-:í .

ee vznăšet tiše Sladký obraze Krista, ~ c
jak S Vámi jde, L k Vám Sklání hlavu drahou,
Z »očí M11 září 1á,S 1%: 52' hvězda- čistá, o

-"“ H.,‹š;fl:›;`.`. ~ - _

L jež Za, Níme povede Vás žití drahou . . .
='=;`;,~_„\z„v„„. ,~n._.‹,H4;;n:/_? V ` .
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Y IZa Ť Janem lxestınou."
Bne I5. února 1916 odebral se k Pánu, jemuž celý život vě-

noval, milý druh, jan Leština, alumnus České pap. kolleje
římské t V Praze. Skosena byla květina V nejkrásnějším květu
niládí. rnináme, s jakou láskou a horlivostí se věnoval studiu
theologie; přec Zmařeny všechny jeho naděje a idealy. je

j Rodák Z Vráta u Čes. Budějovic, již na obecné škole pilnýa
horlivý, přiěiněnírn dp. kaplana V Rudolíově dostal se na studia
gymnasijní; za každého počasí, V každé roční době po dlouhých
osm let konal pěšky téměř hodinovou cestu Z Rudollova do Čes.
Budějovic. Ač cesta muzabrala mnoho času, a aě doma ještě po-
máhal při hospodářství, byl jedním' Z prvnich žáků gymnasijních,
vždy řrpělivý, pilný aj spokojený. jeho otevřenost a přivětivost
provázená skromností, Získala imu nejen srdce spolužál<ů,e nýbrž
i přízeň profesora. ' p q  j ,

Po osmi namahavých a trudných letech nadešla pro něho vážná
doba, doba volby povolání: Po zralé úvaze, nehledě na překážky
V cestu se stavící, zvolil si nejkrásnější povolání «-- dělníka na vinici
Fáně. Aby s celým srdcem, nerušen mohl se oddati přípravě pa cíl
tak krásný ja vznešený, přál si studovati ve Věčněm městě Rímě.
jakou asi radostí plesalo jeho srdce, když tužba jeho vroucí došla
splnění Í i

oměsta Petrová přijel ku konci října 1913. Nebudeme líčiti
dojinn, jež naplňovaly jehocitlivě srdce- Dle pravidla panujícího
V České kolleji, věnoval první rok studiu íilosoíie S takovou pili, že
stal se jedním Z nejlepších žáků; odměnou namahavé práce byla mu
veřejná pochvala a stříbrná medaile, udělena u přítomnosti všech
proíesoríı a posluchačů university „De Propaganda Fide“ zazdařilou
Vědeclzšou práci při mezinárodním konkursu. p

ruhýrok, věnovaný studiu theologie, Zůstal nedokoněen; vyfl
pulšla válka a všichni cizinci byli nuceni opustiti slunnou ltalii.
Gěima plnýma slz loučil se s Rímem, jakoby V předtuše, že se vice-
kráte nevrátí. Brzy po návratu do Čech počal churavěti; zlá prsní
nemoc počala hlodati jeho mladý život. V naději,jže se uzdraví,
přijel ještě na počátku školního roku do Prahy, ale brzy bylo mu
odejíti do nemocnice, V níž po 4 měsících, plných útrap trpělivě
snášených, zaopatřen svátostrni  urnírajícich, odevzdal duši svou
'l`vřu`ci nebeskému. Do poslední chvíle kojil se nadějí, že se uzdravi
a že bude moci pokraěovati V přerušených studiích. Den před smrtí
projevil pevnou důvěrucv Boha, že mudopřeje dosáhnout tak Vzne~
šenělio cíle -~ pracovati ku spáse lidí, a ku slávě Boží slovy:
„Rçozuníný hospodář nezahání dělníků Z vinice své: tak i Bůh,
který mi daroval povolání, neniůže skositi můj mladý život.“ s

ruhéhodne Z rána tiše skonal, aniž kdo pozoroval, že dohořela
svíce jeho života. s i V ~

Před památnou sochou Panny Marie na Staroměstském ná“

e~š~ O
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městí rozloučili se s ním jeho druhové. Česká kollej a zpěvácký sbor
pražského arcib. .semináře dopřovodili jej na Olšany, kdež uložen
k dočasnému odpočinku, očekává slavné' vzkříšení. í ˇ e

S Bohem, druhu mílený, na slíledanou v nebesícbl
Za českou kollej í ` Alumní Z Čes. Budějovic.

 a‰flìifiıiı
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Karel Plodík (Praha): . l

Jednota lidstvo ve Svšflež Písma sv. o dosafl
 vadoích výsledků vědy.“

V VThese o jednotě lidstva vztahuje se k víře, nebot na ní spocí
dogma O rozšíření ,prvotního hříchu na všecky lidi a tudíž ta
dogma o universálnosti Vykoupení. s , A

z I. Všimněme si blíže jednotlivých výroků Písma op prvních
lidech. V Gen. I 27 Čteme: „A stvořil.jBůh člověka kobrazu svému:

FT*<1C'D~9“

jk obrazu božimu stvořil ho, muže á ženu stvořil je.“ O tom člo-
věku, dříve než se popisuje jeho stvoření, Čteme V Gen. 2. 5: „A ne-
bylo člověka, který by vzdělal zemi,“ ve veršă pak zo: „Adamoví
pak nenalezal se .pomocník podobný jemu.“ A konečně ve 3. kap.
V. zo. Z „I nazval Adam. jmeno ženy. sve Eva, protože se stala
matkou všech živých.“ l . A  .

S těmi výroky souhlasí, costojí V Knize Moudrosti v Io. káp.
v. I. : „Tato moudrost chřánila toho, jenž první od Boha utvořen
jest, .otec okršku země, poněvadž. sám ctný byl stvořen,“ a uLuk.
3. 38, kde při vypisování Ifodokmenu Pána Ježíše přichází se až na
Adama: ,, . . .kterýž byl Henosiäv, kterýž byl Sethův, kteřýž byl
Adaníùv, kterýž byl Boží.“ Apodobně ve Skutcích apošt.: „On
(Bůh) učinil Z jednoho (člověka) celé lidské pokolení, aby bydlílo
na celém povrchuzemě.“ e [ s j .

Dle Strausse a nejnovějších zástupců materialísmu, jakož í dle
tvrzení t. zv. školy americke dá prý se :Cìokázati pıjávě opačný názor,
že totiž na každém, Zvláštním . území byli praobyvatelé čili auto-
chtlıoni a Z těch že vznikly různé raçy lidstva... A L   

eNěk”teří Obhájci .praeadamitůe snažili se uvésti pro svůj
názordůkazy z‹Bible, tvrdilí na př: z s Ý L « s e e e

I. „Písmo podává nám zřetelně dvojí anthropogonii, jednu v I.
kapitole Genese,  kde se popisuje stvoření pı1`vního člověka, totiž

Př(Ex N<

E›ľja, in 6 H yz 4. j j Ý, J
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praotce pohaırů, druhou ve 2. kapitole, kde se vypravuje o stvoření
druhého člověka, Adama, praotce Ziclů.“ Ale výklad oněch míst
je nesprávný. V 'obou kapitolách jde o touž aiithropogoniíı V I.
kapitole, se mluví jen všeobecně a stručně, aby se ucelilo vypravofl
vání o stvoření, teprve pak ve Z. kapitole mluví se přesněji a obšír-›

"ně-(ji, aby si svatopisec razil cestu k vypravování o pádu Adamově.
Hoberg v ,,l<Ĺomment.áři ke Genesi“ praví, že druhá zpráva_o stvo-›
ření světa chce dáti odpověd na otázku: Odkud je zlo? V první
zprávě o 6 denním stvoření (I. kapitola) jeví se Bůh jako puvodce
světa íysickěho, ve druhe zprávě (2. kap.) jakožto původce světa
morálního. l _ j c  

Dále namítají 2) „Okolnosti obojího stvoření jsou různě; nebot
při prvém jsou stvoření muž a žena Zároveň, při druhem však stvořen
jenom Adam, Z jehož, boku potom byla stvořena Eva. Prvě stvoření
stalo se V ráji, druhe mimo ráj.“ V

Odpověd: Ovšem jsou okolnosti vypravovány rozdílně, ale
nikoli okolnosti dvojího stvoření. Právě proto, že si Mojžíš předse-
ˇvžal podati obšírný popis anthropogonie ve 2.. kapitole, musel při-«›
pømenouti ty okolnosti, které byl zamlěelj v A 3:. kapitole jako:
stvoření muže odděleně od vytvoření ženy, místo stvoření, slova
Adamova při spatření ženy a p.   r

 Namítají 3) „Co se vypravuje o synech Adamových, potvrzuje
bdivuhodněten náhled, že enistovalí lide již před Adamem: Abel

byl pastýřern ovcí, jenž chránil stáda před lupiěi; avšak ani rodiče,
ani jeho bratří nemohli býti lupiěi. Kain byl rolníkem; avšak každý
ví, že k orbě mnoho nástrojů je potřeba: musili tedy již býti tesaři,
kováři a jiní řemeslníci.“ I  A

j Na to odpovídáme: Ukol pastyře nezáleží pouze V ochraně
před lupiči, jak jest dobře Znárno; orba pak ve svých prvopočátcích
opravdu nevyžadovala tolika nástrojů.: píle nahradila jejich než-›
dostatek. " A 1

Narnítaji 5) „Kain praví, když byl Zavržen od Boha Z ,,l{aždý
tedy, kdo mne nalezeno, zabije mne.“ Před kým pak se měl báti,
než před lidrni cizího kmene, Z něhož si vzal ženu?“ Odpověd:
Fodle náhledu mnoha vykladačíí dopustil se Kain bratrovraždy
asi r. 130 po stvoření. V té doběAdam měl již i jiné syny a dcery.
Také Abel jistě již měl ditky. l\fíin'io to poznamenává sv. Ambrož, že
l§ain se mohl báti svých potoınků, kteří měli V něm špatný příklad.
Zenu nemusil si bráti Z jiného kmene, protože v těch dobách ná-
sledkem okolností bylo dovoleno vzítí si Za manželku sestru; jinakě.
manželství s počátku nebylo možno.

ještě jinou námitku uvádějí odpůrci jednoty lidstva Z 6) ,,Sv.
Pavel V listě k Římanůın 5, I3»~›~I4 píše: „Až do zákona byl hřích
na světě; jenom nebyl hřích přiěítán, protože ještě nebylo zákona;
ale smrt panovala od Adama až do Mojžíše, také nad těmi, :kteří ne~
hřešili podobným. přestoupením jako Adam.“ Tento . ,,íZáł<0n“i jest
onen, jenž byl dán Adamovi sa v něm jeho potomkům. A poněvadž
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Adam jej přestoupil, jsou jeho potomci považováni za pørnšìtele
zákona. Hřích tedy, o němž mluví sv. Pavel, jest ten, který vládl
až do zákona adamitskěho a dopustili se ho ti, kteří žili před
Adamem, aniž hřích byl op tan, protože ještě nebyl dán Zákon
positivní. “ i  

to odpovídáme, že zde „zákon“ rozumí se nikoli zákon
daný Adamovi, nýbrž zákon Mojžíšův, který jest antonomasticky
jmenován ,,zákonem“_, jak vysvítá Z četných míst Písma sv. A velmi
dobře dá se to dokázati celým listem k ŘírnanˇĚnn a cílem, který měl
při těchto slovech sv. Pavelna zřeteli: chtěl totiž dokázati, že dědiěný
hřích přešel na všecky potomky Adamovy. To dovozuje ze smrtij,
která jest trestem za hřích a jíž podlěhaly i děti, které přece ne-‹
mohly se poskvrniti žádným -aktuálním hříchem. Z tohoto všeobec-
ného fakta uzavírá pak všeobecně rozšíření hříchu dědičného ne
napodohenínı (imitatione), nýbrž původem od Adama (propagatione).
Aby pak naznačil souvislost dogmatu o Vykoupení s učením o jednotě
lidstva, uvádí V dalším verši I5. analogii: „jestliže pro hřích jednoho
mnoho jich zemřelo, mnohem více se milost Boží a d.ar Z milosti
jednoho člověka, Ježíše Krista, na mnohé rozhojnil.“  s

jest patrno, že námitky odpůrců proti jednotě lidstva plynou
po většině Z nesprávného výkladu míst Písma sv. Naopak výroky
biblické podpírají thesi o jednotě lidstva. a  

Všechny anthropogonie, které známe, souhlasí s anthropogonií
mosaickou. Podle Sanchuniatona (Euseb. Praep. Evang. l. I.) byli
duchem slova Božího (Mernach Kolpia) stvoření Aeon a Protofl
gonon; podobněvtvrzení ~má Berosus a Diodorus Sicilský, jenž před-
vádí theogonii 17-ìeků a Egypťanů Totéž, se dovídáme Z Hesiodova
hymnu na Oríea, Z Aristolanovy komedie ,,Ptáci“, Z od Horatio vých
(l. Í. I6) a Z „Metamoríos“ Ovidiových (l. l."75).s S mosaickou anv
throposgonií shodují se v tomto bodě tradice všech národů, jak
byly sebrány zvláště od Klaprotha (Tabulae hist. Asiae.)

il. lľosohlědněme se nyní, co soudí věda o jednotě lidstva. jako
celý světový organismus ve všech svých íasích a vývoji se všemi
svými silami a zákony ukázal se jednotným, cílevědomým dílem
moudrěho Stvořitele, tak tvoří lide, jak potvrzují dosavadní vý-
sledky Vědy, jednu velikou rodinu, pocházející od jedněch pra-
rodiěii. Není již toho rozdílu mezi lidmi jako kdysi mezi Řeky a
barbary, Zidy a pohany, svobodnými a otroky, nýbrž všichni lidé
jsou bratřími. Křesťanství teprve strhlo tu roušku pýchy a egoismu,
prohlásivši lidi za dítky jednoho Otce. Správně řekl již Lactantius:
„jestliže všichni jsme vyšli od jednoho člověka, kterého  stvořil
Bůh, pak zajisté jsme všichni krevní příbuzní a proto jest tak
velikým zloěinem nenáviděti člověka, třebas byl Zloěincemf' (Div.
institutiones.) Věda nutně musila víc a více uznávati tuto humanitu.
jako kdysi Alexander a jeho průvodci žasli nad tmavobarevnými
obyvateli centrální Asie a Plinius nad černými Ethiopy, -z-v tak při
objevení Ameriky“ uěenci přišedše na novou neočekávanou raou,
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Vmálem by se byli zviklali v přesvědčení o jednotě lidstva. lřvflnozví priv-
rodozpytci a rnisionáři chtěli rudokožcům dáti jiného Adama, aby
jejich zotročeni mohli prohlásiti za oprávněné; papež Pavel illl.
musil hájiti rovnoprávnost indiánů. ještě r. 1840 nařídil ame-v
rický ministr Calhoun anthropologům, aby dokázali specifický
rozdíl mezi bělochy a černochy, aby se mohlo čeliti tak nátlaku.
Anglie na zrušení otroctví. í Ý

 Pokusím se tedy ukázati, že vědy přírodní nejsou sto, aby do-‹
kázaly nemožnost původu všeho lidstva Z jednoho ,manžel-ství,
Z jednoho původního typu. Věc jest dosti jednoduchá: podle vý-;
sledků vědy totiž plemena lidská mají mnohem více znaků společ-v
ných, kdežto různých jen asi pět.  

a Některé ze společných znaků tělesných jsou:
a) Stejné anatomické ústrojí těla. Každý člověk. normálně vy-

vinutý má přímou postavu, tvář výraznou a k nebi obrácenou, dvě
nohy a dvě ruce, na nohách i na rukou po čtyřech prstech a jednom
palci, ruce způsobilé ku všeliké práci ja nohy =k chůzi.. Zádný člověk,
at je jakékoliv pleti, nemá více ani méně než 213 kostí, 32 zuby,
500 svalů, u každého je týž počet obratlů, žeber atd. Každý má
srdce, plíce, játra a Ostatní vnitřnosti ve stejné poloze a činnosti.
Zkrátka všem lidem jest, jak praví Komenský v ,,Panegersii“,
jedna společná přirozenost, jedno zřízení smyslů a úkonů.  ,

b) Stejné trvání věku, jež lze vyjádřiti slovy žalmu 89, ro:
„Všech let našich jest sedmdesát a je-li kdo silnější podstaty, osm-
desát.“ Nalezli-li cestovatelé černochy aírické ve věku Ioo--~I5o let,
dlužno, připomenouti, že takovou výjimku možno nalézti i mezi
bělochy, kteří vedou život zvláště střídmý a otužilý.

. c) Stejná teplota. krve: obyvatelé ledových končin jako horkých
pásem mají normální teplotu asi 3850 C. Mají též stejný nor-v
mální puls, totiž asi 70 rázů za minutu a dosud se nevyskytla od“
chylka. t

d) Nepříliš odchylná výška těla. Sám Burmeister, odpůrce
jednoty lidstva, přiznává, že míra 5 stop je minimum, míra 6 stop
zase maximum u všech lidských plemen a Schubert zjistil, že výška
Patagonce má se k výšce Eskyrnáka jako Z 13, u různých však
odrůd psů vyskytuje se poměr až I : IZ.  .

, l\lěkteré ze společných znaků duševních jsou: a) stejné zá“
kladní mohutnosti duše. r Zkušenost učí, že černochové mohou se
dodělati stejného stupně vzdělání s bělochy, žijí-li ovšem V týchž
poměrech vnějších, t. j. mají-li podobné rodiče, vychování a spo-
lečnost. a l i

b) všechna plemena lidská mají tytéž základní idee náboženské
a ethické. Až dosud platí známý výrok Ciceronův: „Není národa
tak surového adivokého, jenž byt ani nevěděl, jakého Boha má míti,
přece ví, že nějakého míti musí.“ (De legibus.) A Peschel praví:
,,Otázku, byl-li nalezen nějaký národ na zemi bez náboženských
citů a představ, musíme zodpověděti rozhodným ,,nikoli.“ r j
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 c) Stejné historické tradice n všechlnárodů povrchu zemslréhor
objevují se rovnou .měrou se Základními idearni náboženskými. 'l`al~š;
u všech národů vypravuje se o stvoření světa v 6 dnech, arcit mnohdy
s přimísením íantastických bájí. Zkazky o zlatém věku lze stopo-~
vati u národů klassických a orientálních, mimo to u některých
černochů, u severoameríckých rudochů a jižních ost1“ovani°ı. Také“
tradice o veliké potopě rozšířena jest po celém světě; a kde tyto
:mytliy rozšířeny nejsou, zdá. se, že tradice o potopě v jiné formě se
dochovala. jest to zejména V zemích, kde chrámy a domy jsou sta-I
věny ve íormě lodí, na př. na Sumatře, Borneu, Guinei.

Podstatné rozdíly jednotlivých plemen lidských dle Riegero va
i Ottova naučného slovníku jsou asi tyto: Ý z

I. Barva pleti, 2. tvar lebky, 3. povaha vlasti, 4. zeměpisná
rozloha, 5. různost řeči. í

Ale všecky tyto rozdíly jsou takové, že se jimi nedá dobře argufls
rnerntovati proti jednotě lidstva.

- Ad I. Pokud se týče barvy pleti, poznamenává Burdach,
děti v lůně mateřském a bezprostředně po narození mají barvu pleti
červenou, jaká se vpozdějším věku vůbec nevyskytuje; teprve
znenáhla dostává pleť barvu bílou, černou, žlutou atd. Dle Prunera
(Krankheiten des Orients) Evropan, který“ se v Egyptě akklirnatisuje,
dostává po krátké době barvu špinavě hnědou, v Habeši bronzovou.
Arabové jsou ve studenějších krajinách barvy jasné, V l\/lekce Zšlutofl
hnědé, na poušti mají vlnový vlas jako černoši, v Nubii lesklé Černí.
Langsdorí ,nalezl na souostroví Evropany, kteří po několika letech
byli tak tmavobarevni jako domorodci.

Ad 2. Různé tvary lebky lze nalézti u plemen všech pleti.
Kdyby se tedy lidstvo dělilo dle různých tvarů. lebeěných, rnusilo
by se učiniti zcela jiné rozděleni a mimo to materiál vtom sniěin
je velmi nepatrný.

Ad 3. Ještě méně podstatným rozdílem mezi plemeny lidskými
jeví se povaha vlasů. jest totiž dokázáno, že ani prostý, nebo l/nade-»s
řavý, ani jemný nebo hrubý, ani plavý nebo černý vlas není vfyfl
hradnirn majetkem toho onoho plemene, a že tedy nemůže býti po-zfl
vaha vlasů kriteriem plemenným. p

Není pochyby o tom, že na tělesné rozdíly rae veliký vliv“
měly: povaha krajiny, způsob života a hlavně podnebí, a že se
teprv tehdy úplně vytvořily, když národové trvale zaujali svá sídla,
že pak nyní zůstávají celkem konstantní, i když individua mění svá;
bydliště nebo podnebí. A í  v

Ad 4. Více iıež útvar lebky a povaha vlasů padá na váhu země-ve
přísná rozloha lidských plemen. Když první Evropané přišli na
ostrovy 'Velikého oceanu, nalezli tam všude lidi dávno usazené, tvořící'
dle všech znaků duševních i tělesných jediné plémě. jak se ti lidé“-
dostali do svých nynějších sídel? Velmi snadno, totiž přeplavenirri“
Z pevniny asijské na nejbližší ostrov a pak od ostrova k ostrovu, až
se dostali na pevninu anstralskou. Plavba po moři je zajisté vynález,

ľôˇ7



lidský z nejstarších; ovšem že v prvních dobách omezovala se
pouze na cesty pobřežní a nedaleké. Kdybychom nechtěli připun
stiti, že se rozšířili lidé z Asie do Polynésie a Australie cestami
mořskýnii, musili bychom míti za to, že obyvatelé každého ostrova
mají své zvláštní prarodiče a že tudíž tolik plemen lidských, kolik
v Polynesii ostrovů. ,Avšak domněnku tu vyvrací společný ráz Poly“-
iiesaníi a mnohá určitá tradice o zalidnění těch ostrovů Z Asie (Sr.
„Vlast“ roč. VI). A jako do Australie a Polynesie, tak se také
mohli dostati do Ameriky, přímo bud přes Alenty, -vv- jichž sopečná
povaha svědčí, že jsou jakýmsi zbytkem propadlé pevniny, --- nebo
také přes ostrovy Sandvvichské; též nepřímo, totiž přes Evropu,
island a Gronsko; touto cestou se tam dostali Normanijiž V ro. stol.
“ Ad 5. Otázka, jak povstala různost řečí, není dosud definitivně
rozřešena, protože jazykozpyt nedospěl ještě tak daleko, aby všecky
řeči lidské poznal, seřadil, protříbil a ukázal, co mají společného.
Avšak in to, čeho nám dosud jazykozpyt poskytuje, opravňuje nás
k usudlšu, že různé jazyky lidské jsou odrůdy jednoho jazyka, vzešlé
během věků a šířením se lidstva po zemi, jakož i rozrušením pu-
vodni společenské a náboženské jednoty.  s

V Gen. II. 6--7. se praví: „Sstoupil pak Hospodin a řekl: l-lie,
jeden jest lid a jeden jazyk všem. . . Pojdˇtež tedy a zmatme tam
jazyk jejich, aby žádný nerozuměl hlasu bližního, svého.“ ,Dle
některých vykladačů. lze míti zato, že zmatena byla jazykova
íorrna (hebr. paíali), nikoli však kořeny jazykové (hebr. debariumj,
které jsou vespolným podkladem všech řečí formou rozdílných.
S tim by se rshodovalo taktum, že velká většina hlavních řečí má
mnoho společných je-dnoslabičných .kořen`vÍi, zejména. ve vyjadřování
některých číslovek a osobních zájmen; nejvíce však se shodují
“ruzni národové světa v pojrnendvání otce, matky a pak i jiných
příbuzných. Mnozí íilologové dokonce vyzkoumali, že často náro-
dové od sebe vzdáleni mluvili skoro stejnou řeči. jazyk.ozpytec
Sercl sice tvrdí, že ty shody jsou nahodilé a že nesvědčí o rodinné
jednotě člověčenstva, ale úsudek jeho jest strannickým postulátem
darvinských názorů.

l5`ysicl‹;á jednota pokolení lidského jest nezbytným podkladem
učení o universálnosti Vykoupení lidstva skrze Krista Pána. Kdy-
bychom měli původ v rozličných prarodičích, pak by Vykoupení
nemohlo býti universální, poněvadž by nebylo pravdou, že všichni
v jednom zhřešili, z něhož všichni pocházejí. Bylo ukázáno, že vědy
v tom směru dobře se srovnávají s Písmena sv. ,,Dicendum“, dí kníže
scholastikü „cjuod secundum íidem catholicam íirmiter est tenen-
dum, quod omnes homines praeter solum Christum Adam deri-
vati, peccatum originále eX Adam contrahunt, alio€.juin non omnes
indigezrent redemptione, quae est per Christuni quflod est erroneurn.“
(5. th. I. z. cj. art. 3.) l . .
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r. rv/;. (až):   
 Za Ť prof. BI“. Frant.X. Rrgštůikerìı.

Dne 25. ledna r. Ioro rozžehnal se s životem muž, jemuž v děfl
jinách církve katolické náleží přední místo a nehynoucí památka.
'l`-iše, jak žil, tak dokonal svůj požehnaný život. Dr. Fr. X. Kristu-
Íek, profesor církevních dějin na* theologické fakultě a věhlasný
historik. Plných 45"let působil jako profesor, nejprve v Hradci Krá-
lové a od r. ISQI na bohoslovecké fakultě české university, odkud
odchážir. 1914 rozloučiv se se sborem proíesorským a svými po-
sluchači dojemrlou slavností, kterou mu posluchači na počest a
Z lásky synovské uspořádali. A t_«věru zasloužil si plným právem
lásku svých posluchačů., vždyt skoro jeden lidský, věk 45 let peč-
livě vychovával dorost. kněžský ve vědě.. Ve svém oboru, dějinách
církevních, Zasluhuje přední smisto mezi našimi historiky. j Neboť
Zesnulý učinil »dějiny církve katolické přístupný. širším. kruhům,
které až do jeho doby byly skryty, jako popelka, V cizích řečich.
Napsal „Všeobecný církevní dějepis“ ve 3 svazcích. Velký počet
historických praci uveřejňoval ve ,,Vlasti“, V „Casopise katolického
duchovenstvaŤ', kde též uveřejnil velmi četné biografie císařů od
Josefa ll. až k císaři Františku Josefu l. jeho působnost nezustala
jen na poli historickém, nýbrž nesla se ku povzneseni náboženského
života a k řádné výchově mládeže. Byl jedním Z předních Zakla-
datelů ,Bratrských škol“ a Zřízení katolického paedagogia V Bu-
benči. Zivot zesnulého byl zajisté životem práce na národa roli,
zasvěcený Bohu, církvi, vlasti a dějinám. Famátka uehynoucí
Zůstane i nadále v myslích našich aj- prosíme Pána, by mu V od“
měnu Za vše dal blaženost věčnou.

 x±øı
__. _* z__i'f__: __,-L___

_ Zu Ť 3. ltalousskem.
_ Dne 22. listopadu 1915 odešel navždy Ze sboru českých učencti

Kalousek, profesor universitní v Praze. Narodil se iz. dubna 1838
ve Varnherce. Po krušně prožitém mládí va studiích došel v pozdních
letech ke svému cíli, --- studiu historie. 0d r. 1883 byl universitmm.
profesorem. Zivotnim dílem, k jehož provedeni mu bohužel nebylo

ždopřáno dlouhého věku, měly býti dějiny selskéhoľ stavu, k niirlž
vydal ohromný, pečlivě spořádaný materiál. Největším svým dílem
„Ceské státní právo“ chtěl utužiti V Cechach, vědomí posvátných
práv a tak dáti české politice po letech Zklamání pevný Základ.
Z lásky ku pravdě a národu vznikla „Obrana knížete Václava svaż-
tého“ a Karel IV. Űtçec vlasti“. lìada čláıiků Z České historie at

ll/lusea“ a v ,,Osvětě“. Menšich oznámení a polemik je hojně

dr“



V ,,Osvětě“, ve „Sborníku věd právních“ a V denních listech. jsa
žákem Palackého a Totmka, byl nadšeným jejich zbožiiovatelem
a Z piety k nim uspořádal il. vydání ,Dějin Palackého“ s populárně
psaným jeho životopisem. Tichá, neúmorná vědecká práce, kritická
břitkost, S kterou hájil historickou pravdu, a ryzí povaha získaly
mu uctu všude, i u nepřátel. Byl hlubokým učencem, vytrvalým
pracovníkem, pravým charakterem -- Cechem- Ave, anima candidal

-V ~-““4ı__;“_fı:__. ' ' " '”
__ :m

Y

F. lt. (Praha):

lıíd vgsočing Českomoravské v životě
prostonárodně-náboženSkém.   

Chci napsati několik slov o tom našem českém lidu a za základ
svého vypravování vzal jsem lid ze Svého okolí, Vysočiny česko-
moravské. O kraji tomto vešlo do zvyku pronášeti mínění nes právná,
vše se líčí V barvách černých. A proto pokládal jsem za vhodné na
začátku podati krátkýpřehled, který vlastně nesouvisí s mým the-
matem; ale myslím, že ke správnému názoru na kraj ten mnoho
poslouží. Skute čné nedostatky nelze zapírati, ale na druhé straně,
máme-li správný soud pronésti, nesmíme zamlčovati četné před-
nosti, jimiž vskutku kraj vyso činy jest pozoruhodný.  

Obyvatelstvo jest chudší, většinou lid zemědělský. Hlavní
plodinou jest žito, oveS a brambory. jsou i místa s půdou ůro dnější,
takže pěstuje se hojně ječmen a pšenice. Přes svoji chudgst obyvatel-
stvo věnuje půdě své píli velikou a téměř s ni srostlo. Zivot prostý,
jak říkáme staročeský, zachoval se do nedávna. Klid a spokojenost
panovala V dědinkách, kde farář a učitel byli jedinými rádci, na
něž lid S úctou pohlížel. Vzdělání vpravdě Velkého nebylo. jim Sta-
čilo čísti, ps áti, po čitati a O více se nestarali. Ba tu a tam vysky-
tovali se rodičové, kteří děti své do školy jen málo posílali a hor-
šili se, že pokutováním jsou k tomu doháněni. Než to jsou přece
řídké případy. Analíabeta byl pře ce velice vzácný, nebot základy
potřebné každý ve škole si osvojil. jímavá a krásná byla snášeli-
vost a láska blíženská, s jakou jeden druhému vyšel vstříc. Pří-
buzní V čas potřeby sobě vypomáhali, na slavnosti roční se sešli,
aby se v kruhu pobavili. Po klopotné práci večerní scházeli se u ně-
kterého souseda, kde O událostech hovor vedli. Tak asi, jak Z nej-
ůtlejších let se j, pamatuji, trávili spokojený život občané mojí rodné
dědiny. V posledních letech ,minulého století nastal obrat, který
způsobil hojnějši odchod pracovních sil do průmyslových měst a
poměry úplně se změnily od dob, kdy konaly se první volby do
řišského sněmu dle všeobecného, volného, tajného práva hlaso-
va ciho. Na venkov přišli agitáto ři jednotlivých stran a S nimi tisk.
Krajiny byly zaplaveny tiskem, ovšem Z větší části špatným, a tu

Ióo c
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místo dřívějšího klidu a lásky zavládla nespokojenost a svár. Ač
mno ho se uškodilo tímto obratem na venkově, .pře ce lze znamenati
i světlé stránky, totiž zvýšení vzdělání lidového. Bohudík V našem
kraji ho rlivě proti špatnému tisku pracoval dobrý tisk a ducho-v
lvenstvo stálo na předním místě svou ostražitoetí a nešetřilo mnohdy
náinah. Neustále nabývá vrchu přesvědčení, že i rolník, má-li Z půdy
conejvíce vytěžiti, musí býti hospodářsky vzdělán. K špatné stránce
po čítati jest poklesnutí života nábožensko-rnravního. Místo dřívěj-
šího klidu nepokoj, místo opravdové zbožnosti lhostejnost. Než
pře ce celkově možno říci, že sta ré jádro trvá, třebas jednotlivci
svým vlivem a tiskovinami jsou nebezpečni. Úkol, aby se udrželo,
nastává přítomnosti. Pokusím se nyní poukázati na rčení a zvyky,
iv nichž zračí se život náboženský a duch prostorıárodní.

Lid pravdy sv. víry prožívá svým zvláštním způsobem a dává
jim výrazna venek. Zvláště rád tak činí V úslovích a rčenich, která
vyjadřují některou vlastnost Boží neb V pověstech, písních a růz-
ných Zvycíeh, které jsou krásným odleskem života náboženského.
Mnohdy, lid zabíhá~ příliš daleko, ale iz tu musime shovívavě posu-
Zovati. Lid vůbec rád popouští uzdu své íantasii a prostě aji o věcech
nejsvětějších promlouvá. Uvedu některé příklady, jež jsem čerpal
z knihy P. Karla Procházky „Lidí český s hlediska prostonárodně-
nábojženského“ a svého okolí, jak jsem kde. slyšel. a

O Bohu dovede náš lid mluviti způsobem jadrným. Na př.:
.Proti Bohu, nie nezmohu. Bůh dal kravičku, Bůh dá zi travičkug
Bůh také peče oplatky. O důvěře V Boha: Pán Bůhs námi a zlé pryč.
Odevzđanost do vůle Boží osvědčuje náš člověk slovy trpitele jobaz
Bůh dal, Bůh vzal. `Zbo.žný vzde ch k Bohu V čas soužení a neštěstí:
Tatíčku náš laskavý, neopouštěj nás. O důvěře v Boha u našeho
lidu vůbec svědčí přísloví: Bůh dopouští, ale neopouští. Víra V Boha
nejvýš spravedlivého osvědčuje se ve rčení: Však Pán Bůh všechno
vyrovná. Z duše i srdce lidu mluví o Bohu Sibyllina proroctví a
Proroctví slepého e mládence v kraji jednotlivcům dosti známá.
V proro ctvích těch se vykládá, že nastanou lepší doby, až lid pokání
bude činiti a k Bohu jedinému volati; že dostaví se pomsta Páně,
ale pomoc sešle Bůh věrným a kterak lid Boha dobrého velebiti
bude. Proroctví tato zvláště V dobách zlých jsou lidujakousi útě-
chou a vzpruhou, nebot pravíse tam, želidé sv úzkosti k Bohu se
o/brátí a úpěnlivě o pomoc volati budou -4- i smiluje se Bůh. t

Po Bohu lid obírá se Kristem Pánem. Obzvláště mnoho kole-d
a pověstí lze nalézti, které jsou obrazem lidového názoru. Vánoční
koledy dýší láskou a projevuje se v nich radost nad příchodem Božfl
ského dítěte, jak je lid procítil a s jakými nadšením si je zazpívá!
Jakou prostotou dýše na př. B' j s I r

 Pospěšme si kt Betlemu, . v  j  
k ježíšku malému. . . z t A

Bylo by zajimave všimnouti si těchto koled a sebrati je, jak
s mnohými krajinnými změnami snad existují.

* _



(Dn .JZvláštní úctě těší se u našeho lidu kříž. Stane-li se nějak ne-vf“
štěstív poli, tu vůbec rád náš lid na místo to dává postaviti kříž
5 nápisem: Ke cti a slávě Pána našeho Ježíše Krista. V blízkém
místě rodiště bydlel starý Sedlák, zbožný písmák. Chodíval s pro-v
cesírn na poutě a těžce nesl, že není kříže u cesty, kde se odbočuje
silnice na lesní cestu k sv. Anně. On totiž chodíval s pro cesím k sv.
Anně do Pohledu a na tomto rozcestí konal zastavení, kde se modlil
a měl povzbuzující řeč a to by rád činil u kříže. l dal tam posta-v
viti kříž sám s tímto nápisem: Ke cti a slávě Pána našeho ježíše
Krista, svaté Í-.`\/látky jeho a báby sv. Anny. Tento kříž mu působil
velikou radost a často p. íaráři vyprávěl, pěkně ten nápis sez-v
stavil. V této smutné době válečné kříž jest útěchou a dojímavé
jest viděti, jak zaslzené oči Zdvihají se k sněmu, jakoby o záchranu,
a rty šeptají modlitbu za syna, bratra.  

Veliké úctě těší se mše sv., ta nekrvavá obět kříže. Na mši sv.
musí býti každý svátečně ustrojen i kdyby to bylo všední den.
jdoucí na mši sv. pozdravují se: Vítám vás k slovu Božímu, jdoucí
ze mše sv. pozdravováni jsou: Vítám vás ze (od) slova Božího. Když
jsou dvě mše v neděli, starší a hospodyně jdou na ranní, cl:-.asa a děti
na velkou. O úctě ke mši sv. svědčí mnohá zkazka lidová. již přísloví
tomu nasvědčuje, když praví: Pravda nezneuctí, alrnužna neo chudí,
mše sv. neopozdí. Zvláště rnše SV. rorátní a půlnoční jest našemu
lidu milá. U nás zachován V dědině zvyk, že pono cný přede sv.
na znamení dané zvonkern u sakristíe troubí na roh Iz ho din. Z vůfl
kolních vsí již k ro. hodině se scházejí a zacházejí k známým. s ni-flz
miž po II. hodině odebírají se do kostela. je-li jen poněkud příznivé
počasí, kostelík je přeplněn. Neboť každý, i ten, kdo snad pro pře-
kážku do kostela celý rok nejde, což bude výjimka velice řídká,
na tuto mši sv. jistě se dostaví. A _  

Veliká důvěra. u lidu našeho jest k P. Marii. Známky úcty vi-v
dirne, jdeme~li krajinou. V lese, kde vede pěšina, jest :obrázek P.
Marie. Přijdeme-~-li do “ si, ve štítech mnoha stavení jest viděti vý“
klenek, V němž jest bud obraz neb Soška její. V takových domech
obrazu neb sošky velice si váží a opouští-flli někdo Z domácích dům,
vyšle vzde ch k mocné Panně, by přímluvo u chránila obyvatele.
Velice dojímavé bylo viděti, jak o mobilisaci hospodář ubírající se
z domu, vrhl se na kolenalpřed do mem a prosil Pannu Marii o při-
rnluvu. O úctě svědčí také pověsti vížící se k mariánským místům.,
aneb čtěte prostou rukou psané prosby na zdech mariánských míst
a podivite se. Svátky P. Marie pokládají se za největší v roce, a
proto jen kdornůže, do kostela jde, Obrazem panenské čistoty“
Rodičky Boží jest nasemu lidu cısta voda studánky. Odtud vy-.: . . , . , _ ,
světlnne si, proč lidu tak nule jsou studánky. li/ínno to Matka Bozi- -
důkazy své mocné přímluvy k studánce mnohé přıpoutala. Leto-
pisy posvátnýcb. mist mnoho o tom vyprávějí. Kaliti voduve stu“
dánce pokládá mnohde náš lid za hříšné. Když začal jsem již o stu-‹
dánce, žm.íním se ještě o obyčeji vylévati studánky za velikých such..
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'V dobe letní, když dlouho panıiie Zhouoné sucho, sejdou se høgpø..
dyně a děvčata Z každého sżavení, vyjdou od kříže u kostela a jdou
na lulša, kde jest studánka. Cestou modlí se růženec. Když přijdou
lš cíli, vylevá. jedna vodu, ostatni stojí kolem, zpívají a modlí se

Nfijen 0 M3.ÍìC€“ Boží, nýbrž i andele ch lid náš vyjadřuje se přesto“-
narodně. Zvláště andělové strážní jsou ve veliké úctě; Tak na př.
naatlflšia Zpívá dítěti: s  

Spi, ]ení.člšu, spí, Zavři očičlay,
Pan Bůh bude s tebou spášťi,
andělíčlšv kolibati,

s spí, Jeničlšu, spí. s

V
|“'{< )-nh. VN@_)\` Ášieb matka ukazuje na obraz anděla

po šli nıu hubičlšu!
‰ Mezi svatými Zvláštní důvěru a úcˇtu lid osvědčuje našim Zenafl-

slšýnı patronům, což mimo jine Zvlášť vyjadřuýe V pověsti o Bla-
niekýcla rytířích. V Blanice dřínıají iyáziří, ,,svatováclavské vojsl<o“,
lštere čelšža až nastane den, -kdy bude potřeba jejich porno ci a budou

Hle , to tvůj anděl

, “ n 1 - 0 , [V0 Ivolani do boje. A tu galš po]ede sv. Vaclavs rytuı po lšanaennenı
mostě, Zalžopne jeho bríina a vyrýpne kopyteno Z lžanaení Břuncv
víkuv meč.1)To'ho se sv. Václav uchopi a Zvolá v boji: Všem ne-
přatelìun, České Země hlavy dolů! -- V našem okolí jest vrch Svidnílš,

do němž vypravuje si lid vypřa vo vanou pověst o rjvtířícli Blaniclšých.
Hojné úcty u našeho lidu požívá sv. jan Nep. .Množství So ch až ol-›
tařů vlšostelích tomužnasvědčuje. Po celý olšíav Svátìšu Skoro V lšažde
obci osadníci se scházejí lš večeru, aby vylšonali pobožnost. l

Pověsti mnoho jest o duši. Všechny obsahují lřo Vzácné z.1^no,ž
že Ésou výrazem viry V duši. Dle prostonarodní ˇoalady vyletá duše
Z ˇfżžellař tehdy teprve, když tělo patřičně bylo poclšo vzłno, Při této
příležitosti chci uvésti nabo žnąø zvyk při pohř'oec.l1, který bohužel
mizí, Večer uřnnftvélio dofnácikonavají modlení, při čemž vzpomí-
enano i na duše Z toho stavení zemřelých. V ralšvi ruce řnrtvoly o?o-e
točí se ľůžencem, lšol dokola př“icháZe§ieí dávají obrazky. V den
po hřbu vcházejicí do do Inu řikaxfají po sůstalýmı Potěš vás Pan Bůh!
Každý požnamená nižfżvého sv. křížem, polšlelšnel a pomodlí se
Otčenaš Za'spasu jeho duše. Dříve, než rakev se uzavře, polšropí nej-
bližší příbuzný Zemřelou osobu svěeenou vodou a pomodlíse se
všemi přitonanýnši hlasitě (ìtčenaš. Když ,rakev Z doniu vynášeji,
třfilššfáìe ji nad prahem u vchodu poZdvinnou ve jménu Nejsvětější
'l`š:ojice, anebo když Z domu narìvolıi vyvážejí, předsodjezdem ëzři-‹.
lšráìe co uvno u. Při cestě na hřbitov zastavuje přůvodi u lšaždehož
kříže anaodlí se Otčenaš a Zdrávas. Dojemne Šsou písně, jež při vý-

1
,\

Í) Břunovílš, syn Štilfridův, báječný lšníže, český. --- Bruiżıovík přišed v zá„mŠku'
do Šednoho sklepa a uhlždav tam Starý iıneč, vyxněnil ho Za. Svůj. Moe jeho, že
sosiž na rozkaz: Všem Ínlavy dolů! rozkaz ten se plní, Zvěděl od Afriky, dcery krále
Qřřìbsia. ę-- Pověst, že meč üeujess pod dlažbou kamenného inostu, kdy vznikla
ve nfłv Šaèkef.:-zn podkladě, není Zìuávmo. i ' s  V c
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kropu Zpívány bývzljí. jsou různé dle toho, pochovává-lí se dítě,
manžel, manželka, mládenec aneb panna. Hrob pak zemřelých jest
ve veliké úctě. Mluvíøli někdo o Zernřelěrn, přidává: Dej mu tam
Pán»Bůh nebe. Zajímavé jest také, že někteří našilidé si přejí, což
rrufıže více platiti O přespolnícb., by, pokud mo žno, průvod ke kostelu
a rhřbitovu ubíral se touž cestou, kterou oni za živá do kostela chofl
dili. Na dušičky V očistci lid vubec rád vzpomíná. Říkává: Po dro-z
bečkách šlapati se nesmí, to prý duše V očistci pláčou. Zdá-li se ně~
komu o mrtvérn, rád dává Za něho na mo dlení aneb sloužiti mši sv.
Za spásu jeho duše. Lid V našem kraji si vypráví, že dušičky mají
také své mše sv. V půlno ci před Dušičkami všecky Z celé osady se
shromáždí V kostele a každá Zasedne na tom místě, kde :aaa živá sefl-
dala. Kněž Vystoupí na kazatelnu, učitel Zasedne Za varhany a ko,-
nají pobožnost. V tomto čase však prý běda tomu, kdo by Z živých
osadníků. se odvážil přijíti do kostela. Stalo se jednou, že kdosi se
odvážil do jejich pobožnosti, ale se Zlou se potážal. jistě by jej byly
dušičky roztrhaly. Na štěstí Zachránil se tím, že jim hodil kabát,
jak mu poradil jeho (mrtvý) příbuzný. Ráno vesničané našli na hrov
bech kusy obleku. Slyšel jsem toto V prvních letech mládí vypra-4
vovati docela s jmeno váním osoby, ovšem již zemřelé, která do
pobožnosti dušiček se Vmísila. j ” j

Ze zvyklostí ročních omezím se jen na to, že uvedu některé
Zsfyley o neděli Květné a týdnu pašiovérn. Na Květnou neděli světi
se jratolestifi) Hoši jíž dlouho se připravují, řežou pruty jívy a sva-
Zují je, jak u nás říkají, V koštata, jež dívky musí hodně vyparáditi.
Každý hoch na tom si dává Záležeti, aby měl koště největší a nejž-
lepší. A tu otec škádlí syna: Vždyť; u kostela stojí kostelník se se-
kyrkou a kdo má dlouhé ko ště, utne mu kus. Ale ho ch ne dbá; musí.
míti hezké koště. Od rána časného V neděli se připravuje a když blíží
se čas, vezme ko ště a sebevědomě kráčí ke kostelu. Za ním že stavení
všichni se dívají, dokud nežmiží. V kostele mají své Vykázané místo,
kde do řady dle velikosti se postaví. Den Květné neděle Zvláště
PYG hüühä, který prvně jde světiti kočičky, jest dnem významným.
Mezi sebou hoši mluví neustále o tom, kdo měl koště nejlepší, a jíž
se těší a radí, jak vše roku příštího si zařídí. Nyní Zdá se, že ten zvyk
rnizí. Svěcené kočičky dávají se Za obrazy a Zbylé odnáší hospo dář
odpoledne V pondělí velikono ční do polí, kde je vetkne do půdy
.tžita a pšenice) s mo dlitbou, by Bůh Všemoho ucí chránil úro du
zemskou. Podobně tak činí náš lid s ratolestmi břížy o Bo těle,
které se dávají do lnu.  j

í Na Zelený čtvrtek umlknou zvony a tu klekání oznamtijí ìŽ?€h~
tačky. Hoši sejdou se na ujednanérn místě a V průvodu vyrazí.
Všichni musejí býti poslušni vůdce, kte rýs trakařem (ře hta čko til. oby-›
čejnějezdí napřed aneb po straně řady a dává pozor, aby nikdo ne-

 1) kodrobnějí Vše líčeno jest V XX. roě. ,,Čz`es. Liduf str. Šlo; Zpráva jesfi
ž Nadějkova, ale V podstatě shoduje se. p . í Ý č
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vyboěovalľ) I<Ídyž došli ke kříži u kostela, pokleknou, pornodlí se
Anděl Páně až jdou dále vsí, Na Velký pátek odpoledne všichni kdo
klapali, jdou po domech, zaklapají as prosí o pomlázku aneb dárek,
což potom mezi sebe jako odměnu za klapání rozdělí.
V Z pestré Zahrady lidové vytrhl jsem několik kvitků, abych
připomněl, co krásy .jest skryto mezi naším lidem.. Zvyklosti jme-
nované vznikly na základě náboženském, ony živí a ro zněcují život
ten. jako kde chová se úcta k předkůrn, kroji a obyčejům náro dnšm,
tam zajisté panuje láska k mateřskérnu jazyku a vlasti, tak právě
kde jest V "úctě zvyk náboženský, tam setkáváme se s nejlepšími
květy svaté víry. Zajisté velikého bezpráví, nejen na náboženství,
nýbrž i vlasti dopouštějí se ti, kteří náboženské zvyky Vyrnycují,
jimi rpohrdají. Takovým způsobem pokračují, aby potom vzalilidu
si víru. Zavedte do českých rodin staročeský náboženský řád a pak
jistě navrátí se do nich Svornost, láska, vzájemná a spokojenost.
Kéž Bůh tě vede, lide milý náš, V těchto těžkých dobách, bys bez
pohromy je přestál a dále k blahu sv. církve a vlasti se rozvíjel!

f“"*"^"v" "' "^' ' " '. _ _' ______7“ı

ii j., K. (Praha):l j

 r Vznik církevních hgmnů.
l Staneme-»li na troskách athenské Akropole, jak vypravují ce-
stovatelé, Zdá se nám, jako bychom stáli uprostřed šerého dávno-
věku, kdy Zde ještě plesaly tajemné písně posvátným bohůrn, kdy
šelestily duby o budoucnosti řeckého národa, zdá se nám, jak by
ona božstva magickou silou své přítomnosti nás uchvátila, že se
obáváme jediným slovem, posvátnou hrůzou jati, rozrušiti Velebný
ten klid. A ne jinak, ba mnohem více působí na nás Zkazky Z prvních
dob křesťanství --- cítíme onen mladistvyzápal prvokřestanů, sly-
šíme jejich písně, jimiz chválili Vykupitele, V jejichž plesu kráěeli
mužně na popraviště. Z těch starých obrazů a zlomků hymnü k nám
volá první hlas filosofie křesťanské, ano --4 není lepšího důkazu
její existence nad toto staré umění; kdyby nebylo íilosoíie křesťanské,
nepovstalo by ani umění. i jj

Principy křesťanské filosofie a esthetiky jsou připoutány k roz-~
liěnýrn dílům umění, jež jsou obnovenim, ba spíše oduševněním staré,
klassické plastiky, klassického básnictvíi íonetiky. Tato obnova lite-
rárního umění, k němužjedině zde chci směřovati, nespočívá pouze

1) ,,Čes. Lid“ r.e XVIII. str. 337 uvádí výňatek, jak Bartoš „Naše děti'” str;
301 popisuje obchůzky chlapců při klapání: Chlapci klapajíce, na chvilku přestanou
a zpívají: „My poledne Zvoníme, tím památku ěiníme, že Kristus Pán pro nás
umřel a pro nás na kříži pněl. ---› On Smrt hořkou podstoupil, by nás hříšné vy-
koupil, a naše nepravosti ráčil On na se vzíti., --~ Protıož, milý křesťané, nıodli se
Anděl Páně, aby nás Bůh vždy zachoval na přímluvu Marie.“ Něco podobného
V kraji našem není, ale je dosud na moravské straně na Novorněstsku. (R. Svratka.)
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ve tvorbě nových poeticlšıých forem až ve zdokonalování versifikace;
nýbrž ve vytyčení nového, čistého ideálu, O němž ve starověku po-
hanském se nesnilo-~l.,ásky v Kristu zosobněné, Vítězství nad sebou
samym, nad svými vášněmi. Kristus jest tu středem a cílem, k němuž
se vznášejí všechny konsonance křesťanského umění a splývají u
velebný, mohutný chorál, v ozvěnu tajemného Gloria z výšin nad“
hvězdných; Kristus jest tu středem veškeré harmonie a poesie kře-
stanské, ano On jest více než středem: s timto ideálem a Z něho
vyvěrá veškerá poesie křestanská, která, aniž zlomila nebo zko-‹
mohla poesii klasickou, sama si lvytvořila, zdokonalila a oduševnila
vlastní své formy, přizpůsobující je dogmatům. Nalezla též novou
metriku, již zřírne v hymnech, jež svýmkarakterem přizpůsobena ná-
boženskému niveau lidu, poesii lidové. Není to hrdá, vznešená poesıe
klassická, ,nebot „chudým se zvěstovalo evangelium,“ jest poesie
lidu, prostá, dýšicí láskou, duchem vznešená. Daleko však nás musí
býti myšlenka, že snad poesie tato znehodnotila čistý jazyk klassický,
ona, dle breve papeže Pia IX. (1875) Msgru d'Avanzo, jest „decus
christianae latinitatis, non corruptio veteris sermonis ,poněvadž však
poesie hymnů byla lidovou poesií, novam induere debuit formám,
,kterážto forma by byla prostší, srozumitelnějši lidu, lehčí pro píseň.
A tak, třeba že to není styl ani Virgilův, ani Horatiův, ani Ciceroniív,
je přece vznešenější než styl těchto pohanských autorů, a to vzhledem
k tomu co v“ slovu'e, 'ako rávě latina sv. Tomáše A uinského
výklad pouhé iíıábožěnsldé prašdy, jest vznešenější než sloš Platonův
neb Aristotelův. Nová poesie musilae nutně svoji formu nově. vy-f
vinovati.“ Potud papežské breve; než nutnost nové formy pro křev
stanskou tvorbu poetickou lze dokázati ze zcela přirozených důvodů?

Umělá poesie se svojí starou metrikou, z níž se nesmělo ani
jedinou diairesi vybočiti, se přežila. její akcent i výslovnost dávno
již neodpovidala akcentu lidovému, lidová rnluva vyvinula dlouhou
řadu slov, jichž .řeč t. zv. spisovná neznala, bylo proto nutno, ne-
měla-li byti poesie křesťanská, pro lid určená, opomíjena, lidu se při-
blížiti, ,použítí výslovnosti a akcentu společného, čili využití no „ýchi
pravidel básnických. '"í`er“entius a Phedrus snažili se již přiblížiti se
lidu, jest u nich už patrná snaha po assonanci, která připravovala
cestu rýmu. L lšeuloew, ač je vroucím obdivovatelern staré metriky
a pohanské poesie, doznává přece, že křesťanství, které chtělo mluviti
k srdci, povzneslo poesii chudých a nevědomých iz opovržení, V němž
práchnivěla. Lidé vznešení, jakými byli římští básníci, pokládali za
ponižující sk-ládati pro lid, sestoupili s forem, do nichž byli zamilo-‹
Váni, k formám, jimž by lid mohl rozuměti“ a Pimontľl) dodává:
„tuto antipathii lidu vůči poesii akademické církev nemohla pře-
hlížeti, ona pochopila nutnost nového způsobu veršování, který by
se lépe přizpůsobil víře a vkusu lidu.“ V “ j 4 . i í _

Z toho je patrno, že v době sv. Ambrože nutněrnusela povstatı

Í) Piinont: Les hymnes durbreviaireromain. i l
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nová poesie se strofou skládající se Ze čtyř veršů jarnbických osrni-
slabiěných, jež, byla vhodnou pro církevní hymny a u lidu oblíbená,
jež pak ve XIII. stol. zevšeobecněla. Přízvuk, jenž je charakteri-
stickým znakem této stroíy, zavedl hudbu do této poesie, spojil
melodii se slovem, nebot jest jakási korrespondence mezi zvukem
a duševní náladou: „jest tedy opravdu důstojno a vhodno,“ praví
Boetius, ,,aby byl zaveden Zpěv posvátný, jíınž by se chválil Nej-
vyšší, jenž by odpovídal lásce a díkučinění Bohu, jenž by rozněcoval
Zbožnost oddanýcli duší.“ Sv. Augustin píše v Koníessích: „Plakal
jsern, slyše hymny a písně, a žbyl jsem uchvácen hlasy příjernnýnii
shrornáždění věřících.“ Církevní Zpěv uchvacuje a uklìdňuje, Zpěv
světský rozněcuje a bouří, vášně. Poesie a Zpěv otvírá vstup? do duše.
Proto byl zaveden postupně ve všech náboženských obřadech. Re-
_Íorn“ıa sv. Řehoře spočívá ne ve Z n i Č e n í starého církevního zpěvu,
~nýbrž ve “Zdol<_:onalení a ve vývoji toho, co dříve již existovalo. jen
Zpěv a hudba dovedou dojemně vyjádřiti radost, bolest, naději,
klanění se, prosbu, díkuěinění vznášející se sladce k Bohu Z“dnše
věřících. Poesie tedy, kráěející ruku v ruce sz hudbouľa zpěvem, jsou
vstupem do liturgie a litnrgií do srdce. c _

_ ' s Prvním modelem poesie sv. Písma je Čas n t i c u ni M a g n i.-
íi c a t. Obsahuje vzpomínky na Zpěv Anny, matky Samuelovyl,
avšak jak Zdokonalený, jak Zvelebenýì Maria Zde slučuje poesii
s proroctvím, a pokud" Anna velebi rnoc a sílu Boží v, podporování
“nuZny'ch, Maria povznáší se do Závratné výše, velebíc milosrdenství
a dobrotu Boží. Vidí v daleku věků, co lidstvo bude rnluviti o ní,
vidí spásu Israele a' konečně očistění lidstva. Tento krásný Zpěvdělí
se ve 4.stroíy. V první stroíě Maria velebí Boha, jenžshlědl na její
pokeru, „quiares pexit hurnilitatern ancillae suae“
a vidí prorockýin duchem velebícíji národy ,,e X ho c bea ta rn
me di cent o rn ne se ge ne ratio ne S.“ Ve druhe stroíě velebí-
milosrdenství Boží, jež Inkarnací se projevuje, nebot „mise ri-
Co r dia e i usa progenie li np p ro g e n ie S,“ ve třetí stroíě jsou
líěeny účinky příchodu Syna Božího: ,,d e po s u i t p ot e n t e ses
de sede et exalta vit hun1iles,es urientes íirnple-i
vit bo nis et divites dirnisit inanes,“ toť jsou Znaky
království jeho na Zemi. Konečně ve čtvrté stroíě připojuje slib Zá-
chrány a spásy Israele- Po vnější formě -~+~í není tento chvalozpěv
vázán určitoua přesnou metrikou -,-,sleduje ve všem ío_r1nu žalmů,
nelze tu ani sledovati hymnickěho dvojverší _ osrnislabičněho, ani

ani, Phedrů. V tom právěrj však nebudeme akcentovati hlavní pů.-›
sobnost chvalozpěvu, Zde se nemůže přijíti s chladným  rněřítkern
klasickým. V básní starých řeckých as římských básníků sotva “^j.e“-
dinká myšlenka proniká vnějšími přikrasarnì slohu a“ Íorrny --- Zde
nesčetne, krásné, ano, velebné myšlenky halí se prostým šatein›
v torn je cena pravé krásy, V torn ,právě Zří obdivovaztelé církevní
poesre pra»ve,_c1steurněn1. ' v V
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 Neniéně myšlenkami krásnými jest chvalozpěv . Zachariášův
--- Be ne dict us. Ta to pe rla poesie Písma sv. obsahuje dvě
vůdčí myšlenky: první o Messiáši, druhá o jeho Předch-ůdci: „B e-
nedictus Do minus De us ls rael, quia visita vit
et te cit redemptionem plebis suae... et erexit
co rn u s a l utis . . _“ --- to není vítězoslavný Zpěv toho, jenž
prolil krev poražených, ale toho, jenž přinesl Vykoupení, Äorçcíıoıv
lsraele, bylo to osvobození Zcela duchovní, svoboda sloužiti Bohu
bez bázně, „ut sine timo re, de ma nu inimico rum
libe ra ti, se rvia m us illi.“ Pak obrací se ksvému dítěti,
v ně vidí Předchůdce Spasitelova --- ,,p ra e i b is a n t e ta-f
ciern Domini para re viam eius , _ . in remissío-
n e m p e c c a t O r u Messiáš přinese odpuštění hříchů, bude
světlem v temnotách a vůdcem na cestě pokoje. Tento chvalozpěv
je daleko umělejší než Magniíicat. -- Z ář í -li Z Magniíicat díkůfl
vzdání prosté, Bohem nadšené  dívky, s ál á Z Benedictus jásavé
alleluj a nad spásou lsraele, jásá tu splněná důvěra. --- Kolik
tu krásných myšlenek, kolik opravdu poetických obratů: ,,e re X i t
co rnu salutis, iusiurandum daturum se nobis
a jiné a jiné; veliké .tolianty byly již popsány o těchto Zpěvech.
Třetina, neméně krásným chvalozpěvem je c a n t i c um S im e-
e n is. Simeon, vzav na lokty Ježíše, Světlo světa, sám jsa již has-
noucím paprskem, děkuje Bohu: „N u n c d im i t t is is e r V u m
t u um Do m i ne,“ jako by tu Starý Zákon, nesa na loktech třev-
soucích se Messiáše před trůn Nejvyššího, volal: „tj u i a P v i d e-
runt _o culi mei salutare tuum, lume nad re velatiflv
onem gentium; ne tedy již sus cepit lsrael puerurn
Ĺsuum, ani le cit re demptionem plebis suae, nýbrž
lume n a d re ve latio ne m ge ntium ---.toť první mohutný
akkord veliké písně Vykoupení, velikého Glo r ia, jež vzdal Spasitel
svému Otci za celé lids tvo. To však nejsou jediné zkazky
poetické Písma sv. Poesií slova i myšlenky září Velekněžská mod~›
litha Páně u sv. jana, modlitba věřících ze lV. kap. Skut. Apošt.,
--- Počátek chvalozpěvu Eíeských, ,,Vstaň, kdo spíš, vyjdi ze smrti,
a Zasvitne tí Kristus“ je volná paraírase slov lsaiášových: ,,\-fstaň,
jerusalemeí“ Neméně krásný jest i zpěv V Apokalypsi: „Veliké ai
podivné jsou skutky tvé, Pane Bože, Všemohoucí.“ jest patrno,
že liturgie apoštolská měla hojnost písní a hymnů, V nichž sv. Pavel
píše Eíeským a Kolosským, a Plinius dosvědčuje v listě k Trajanovi,
že křesťané: „Soliti sunt stato .die Carmen Christo, quasi Deo di-
cere, secum“ invicemf A Philo líčí ony hymny a kantika slovy:
„jsou to hymny různého metra a melodie, zpěvy, ódy, litanie, zpěvy
úlitby, oběti i chórů, stroí velmi složitých. Po vůdcirchóru zpívají
všichni -- reírain celého chvalozpěvu pak mohutně opakují všichni
přítomní. A nejinak tomu bylo V dobách poapoštolských: K le-z

en t ~A l e X a n d r i n s k ý složil ve 3. stol. hymnus na Krista-
Spasitele, jenž jest v jeho Pedagogu. jest to jakýsi druh litanií,
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vnichž každá invokace byla patrně opakována od chóru mladých
věřících. V sedmé knize Apoštolských konstitucí jest Ca n t i c um
Angelo rum, jinak zvané Ve lko u dokolo gií --~ text ia-v
tinský pochází od sv. Hilaria; V rituálu církve východní jsou trosky
krásného hymnu na Marii, Matku Páně.

ˇ jest to vznešená skladba, nejen svým obsahem, nýbrž i svymi
obraty vskutku Pindarovskými. Jaká veleba v jazyku, jak sladká
a něžná prostotal (Villemain „Essai sur le genie de Pindare.“j

y V prvé polovici 4. stol. sv. Eírém syrský zavedl chľorový
zpěv dívčí. Tento chór zpíval písně a hymny složené proti východníni
bludařům, hlavně V nich oslavováno zrození Kristovo. Zvláště se
.připomíná píseň večerní, v níž básník žádá Boha Za ochranu před
nástrahami zlého ducha. Z arabského Schlosserł) překládá první
stroíu do latiny: l

»S Tribue rnihi, Domine, ut ego vigilans
vigilanter in conspectu tuo consistam;
quod si mihi dormire contingat,
sit sine peccato sornnus meusl _ S. . . _ , .

A sv. Ře hoř N a Z i áns ký (389) zanechal tolik lrrásnjích
hymnu, škoda jen, že z některých jsou pouhé zlomky. Tyto písně
o stvoření světa, o Boží mocia přirozenosti v pravdě předčí, a to
daleko předčí hymny Orphea, Lina, Parmenida i Empedokla. Vil-
lemain přeložil hymnus na Krista, jenž počíná slovy: ,Aeg frìzøv
dcpčrrov _ uovoâčg:z)çız*á“' a je obdivuhodný spádem metra a průzračností
obrazů. Vůdčí myšlenka je božská naprostá dokonalost.

Na počátku pátého století v mnohém předstihl Řehoře
S y n e s i us, biskup Ptolomejský, jenž k prvkům křestanským při-›
družoval i reminiscencepohanské hlavně po íormě vnější, ovšem
aniž tím utrpěly pravdy Kristovy. Ve svých písních velebí je-
diného, pravého Boha, Trojici, Syna, Vykupitele světa, narozeného
Z Panny, adoraci magů a mystický význam jejichdarů. Tak na
př. hymnus na Krista počíná slovy: °lÍ`u\/‹'ì›tıev w:~opOv v:`.›j.4.cça<; . . .
Chvalme .Syna Panny, Panny, jíž býti nikdy nepřestala . . ., k témuž
opět podotýká Villemain: „Cokoliv něžnéhoa obratného ve skladbě
Pindarově, Zde se obráží jako daleká krajina na dně horského jefl
zera, zušlechtěná, Zidealisovaná. „Musím doznati, že tato poesie v--~
ne íormou, ale obsahem, prostou a zároveň hbitostí myšlenky předčí
skladby staré. “ ` l  i

Sv. ja n Da mas ce n (r. 756) .přímo s bezmeznou energií
skládal jambické lidové písně O Kristu a Marii Panně proti lkono-
klastům, lidové, ovšem v tom smyslu, že to byly hymny lidu pochofl
pitelně, jak obsahem, tak íorrnou. jeho hymnus na Kristovo zrození
bsahuje26 stroí, každá stroía pak dvě jambická dvojverší.

Konečně T he o ta ne s, zvaný Graptus (845), skládal hlavně

il; Sflchlosser: Die říirohe in ihren Liedern.
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liymiiy 4 inf' oiticiu Íuiietorum a josei Hymno~
g ra Í, jenž skládal r. u příležitosti Zemětřesení hymny O Ve-
lelmosti a moci boží. j

Šest patrno, jak neoprávněné jsou námitky, že cirlšev zničila
nadějné se vyvíjející literaturu lšlasiclšou, že Zmičila ciceronský
jazyk. Klasická literattira se V době, když poěaly se slšladati hymny,
již nevyvijela, nýbrž rychle klesala svým exaltovaným slohem a
formou nilžıteralši nemohla vyhověti lidu, pro nějž byla Zcela nes1“oZ-
umitelnou, nemohla vyhověti ani duchu ilšřestanstvi, které žádalo!
ptostýeh sice, ale výmluvných_slOv, Slov, jež by mluvila li srdci,
slov, jež by ne bouřila, nýbrž tıšíla lidskou Vášeň. Bylo tedy nutno
Sáhnguü 1,; nøjvéfnn, všem podmínkám Vyliovujícimu jbásnictví, jimž
bez odporu je básnictvi jambiclšěho dvojverši, jak je naléžáme ve
Všech livnmeclì. t W  i ž A Ă

Űvšˇem ve vyl^xled-ává›ni těchto basniclšých Zlomků, jak V Pismě
sv., tak V liturgii doby pozdější nesmíme si počinati jako při studiu
klasických skladeb. V hymniclšych skladbách musime hleděti sk p o-
esii myšlenky a li poesii fo 1`my,jal<Ou tato myšlenka
byla, vyj a d ře na, ne však neporušenosti metra, shoduje-li se
dle ustálených pravidel, ačkoli i V tom by mohl býti uspolšojeıi,
kdo by metrum tu hledal, když by nahradil Za daktylskou či spon-
dajslšou sslšladbujslšladbu jambiclçou, ostatně ji spondajskě liymny
lze V liturgii nalězti, nejsou, Však duchu řečtiny, ani latiny vlastni,
proto V lidu dosti neoblibené. Foesii m y š le ii lš y, Však V liymnecli
Vždycky nalezneme, vždycky jsme uchváceni, Vždycky pocitimej
V duši Inir, o němž mluvi sv. Augustin ve svých Konfessich, ati je

duše Znavená, to t je diiiý a pra vý účel poesieì

 „;

J . e P; (Praha): , i  s
/ _

V Před oííárem.
' (Mýım přáteìiim Iıovolmš-`ížíi1i.),

řˇšiiěžeiii Tvým mám býti, lšristei
ššiiězem 'ľvojí lásky čistélì --~ --~

i Pal; -- loudf oelýmjiiebo žádnými
Nad propasti žití zrádnýiii
krokem vede duch mne světa,

' perly Suit mi ve tvář meta, . . . «
Perly snů? --- Oh, V pochyb olivěiii
iflrůziié jitro tam se denni,
V běsiiém shonu, ifášni V loouifi
Zmírá, lidstvo V lšırve kouří. i

\ .v I

ve Zlověstném světa ľeji
t-i=oSeči“1ilšů iťalina Zejii *

?”'*"f‹f}»”“i /Í “'

øza
›ÍÍ.‹if;

3*.

533,.,
êš

"{g.

ii*,vˇn

Ě“._.,

É
Y!

vn

zł

2

(

Š

Ě

.;„

. jšš
ı.Š1-2
'ˇĚŽ

č 5.Ě

ě
2

Š
š

Éš
>

Š

S

Í

:`;`ż`

381:“ščìvš
vr: 4?

2".Ť='±

`›:›;'H

I »J

, ,L ~‹

, vie ić
šffld

5**

ıľ ›

4._4»

Ě,

j

Ĺ
, v?.`

.vzfli

ł'



H53Q<výstralıou mi k vf, -i stzmělé . . . .
Ternný stín vstal V bledém čele:

. v_yplou.ti máflrn blíže k eíli,
příboj kde lká, stěna, kvílí,
obzor flralí mra-ěno šedé; .
vyplouti mám, kam mne vede
Tvoje sladká láska, Pane,
siným jasem vstříc mi svítěll -- ---~ --
__ ˇ _. “ ~ __ ;“: ˇ ˇ“ __. ` ““fv t“ ““~^ _' . " ıì - _ : _, 7, ı..v- __

lš. Tvérnu slovu rozstru sítě . .

šlo rezchodnou.  
Kolegové Ě lìruliý Válečný rok cbýlí se ke konci a s“ ním i doba

našeho pobytu v Clirlicícli. Mnozíszjinás odejdou již navždy ze síni
alumnátnícb, aby pracovali na vinici Páně, mnozí však vrátí se
opět sem, aby pokra ěovali ve svých studiích. l\/lyodejderne, vy však
zde zůstanete, abyste pokračovali ve šlépějích na šicb. Pri odchodu
svém zanecbáme vám však dědictví, jež sami dědili jsme po ptedfl
cbudcícb našich, na vás pak bude, abyste dědictví to nenecliali
lazídem ležeti, nýbrž snažili se o jeho rozkvět a zvelebení. Vy víte,
kolegové, co jest ono dědictví. jest to Růže Sušilovas ,,Museem“i.
Nám připadl právě čestný úkol, dokoněiti půl století trvání ,,l\/lusea“,
vám však připadá ěestnější ještě úkol, vypraviti je na dalekou pouti
do druhé padesátky. ll/ly vżirnejiž, co jsme dokončili, vám však bu-»e
doucí pulstoletí mizí v zábadách a nejisté budoucnosti. Přes to však
nedejte se tím nikterak zastrašiti, nýbrž tím pevněji semkněte
v šik a společně pra cujte pro dobrou naši věc a bojujte za ni s tim
zápalem mladých duši vašichiproti. Všem těm“ výsměškům a kritiso-zv
váním, jichž nebudete -ani vy ušetřeni. 'l.`ak mnobému bude se
zdáti, že jest Bohem povolán k tomu, aby vám mohl říci, že naše
„ljluseum“ není časopis vědecký, bude se snad vysmívati výběru
ělárrlrü v „lvíuseu“,a kde možno po dce iío vatiapo dlarno vati va ši činnost
v Sušilovce, sám však se nepì':iěiníl, aby pra císvou a píli svou do dal
aspoň V některé části ,,l\/luseu“ ráz vědecký. Akonečně, co jest cílem
,,l\/lÍusea“? Což není jeho cílem býti průpravou k vědeckým pra cim?
Ano ,,l\/luseum“ bohoslovců jestnna to, aby poskytovalo bohoslo vcum
možnosti cvičiti se v zacházení s perem. A tak na ,,l\/luseurn“
každý poblížeij a předejde se mno hému, rozporu, mno bé neoprávněné
výtce..

Vy pak, bratři, budte svorni l Svornosti jen malé věci rostou.
Není věru ho ršílio zla, zabnízdí-li se V některé komunitě nesvornost,
5 níž ruku V ruce kráčí druhá chiméra --- neláska. Tato dvě zla jsou
s to otráviti celý život spole ěenský, pro měniti život komunity v pra vé
peklo. Proto, bratří, budte Svorni, milujte se upřímně a pak vězte,

‹-\“fl
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že léta v takové komunitě ztrávená jsou světlou oasou v trudných
dobách života, a nejen to, taková komunita dovede vykonati činy
veliké. Proto ještě jednou volám k vám, buďte svorni a milujte se
vespolek, milujte se tou lásko u,jako u rnilo valí se zakladatele ,,l\/lusea“,
a pak vykonáte i vy dílo veliké, k většímu ještě ro zkvětu ptivedete
,,Museuin'“ i Sušilovku. ,A rozkvět jejích, jejich další trvání bude
i Vám pomníkem, hlásajícím mezi všemi bohoslovci ono veliké
Horácovo : „Exegi monumentum aere perennius.“

Na konec cítím se povinným poděkovati Z plna srdce všem,
kdož prací svou a hmotnou neb morální podporou ptičinili se O roz-
květ a blaho Sušílovky i ,,Musea“. V první ta dě vzdávám díky vdp.
ptedstaveným za jejich blaho volnost vůči Sušilovce, váženému p. řid.
F. Stýˇblovi za laskavé propůjčení místností koběma Sušilo vkám, všem
svým kolegům za pomoc, jíž mi hleděli usnadnití mé postavení,
zvláště však kol. Zhánělovi, kol. Peřinovi za krásné přednesy písní
V Sušilovce, kol. adminístráto rovi za výpravu ,,Musea“, kol. Kopalo vi
za vedení pokladny a rízení tiskového kroužku. íDěkuji srdečně
i bratrským jednotám za jejich podporu a prosím je, aby i na dále
v ,,l\flíuseu“ viděli svůj časopis a pracovali o jeho rozkvět. Nenía nefl-
bude nikdy výhradní slávou brněnského alumnátu Sláva aj rozkvět
,,lí‹'lusea“, právě tak, jakoby nebylo hanbou ríaší, kdyby „Museum“
upadalo, nýbrž chvála a sláva ,,Musea“. padá na všechny jednoty,
jež přidružily se k našemu společenství. Proto bratří, svorněk dílu!
Vždyt dobré jest „habitare Íratres in unum l“Ť Až doby válečné
se nklidní, navažte mezi sebou ještě vřelejší styky, ukazujte
jednáním svým, že Krístův duch je mezi vámi, jenž nehledá slávu
svou, nýbrž slávu Boží. A že účelem „Musea“ není sláva jednot-
livcova ani snad sláva jednotlivých jednot, nýbrž sláva a chvála
Boží, není třeba dokazovati. l\/lát býti ,,l\/luseum“ arenou, kde se
cvičí budoucí zápasníci a bojovníci za čest a slávu církve Bohem
založené a řízené. Sláva církve, .sláva Boží! To tedy mějme vždy
na mysli a v těchto intencích pracujmel

Kolegové! Zanecháváme Vám dědictví, nad nímž jako strážný
anděl vznáší se duch Sušilův. Neopouštějte dědictví naše, voláma
zaptisáhám Vás l Pracujte pro ně, bijte se za ně. Bůh provázejž
Vás svým požehnáním, na cestě započate, abyste svou brázdu vyv
orali na ro li Zděděně ku cti a chvále Boží. Duch Sušilův :tídiž Vás
'těmi cestami, jimiž Sušil kr~áčel,. rozžehni i ve Vás oheň té lásky,
jež církví a vlasti srdce své rozpůlila, abyste i Vy těmto ,,kráskáin»
ispanilým“ rozdělili srdce svá. Zdaž“ Bůh! i
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Zprávy Z jednat.
Z BRNA-ŰHRLIC. a . “ P

P Pro stísněné poměry mohla „Růže Sušilova“ dosud pořádati
pouze dvě schůze. Druhá ze dne 21. června Igrô věnována byla
vzpomínce mistra Jana Husí. --- Pěvecký sbor, řízený kol. Zhánělem
(IV. r.) zapěl J. Chmelíčka-Chmelenského: ,,Otčinu“, načež ujal
se slova vdp. Dr; jan Sedlák s přesvědčivostí a poutavostí jemu
vlastní. S velikou radostí viděli jsme p. profesora přicházeti do na-
šeho středu, s pozornosti sledovali jsme slova odborníka, jenž
historii r nešťastného mistra kostnického zasvětil kus života. P.
proíessor vylíčil nám l Husa historického, jeho genesi Z Vikleta,
dokázal, že jj mravní stav kněžstva českého nebyl tak zlý, jakse
za to Všeobecně má, aspoň ne horší jak v cizině, přešel k otázce,
proč Hus neodvolal, a posléze ukázal, jak na Husa musí pohlížeti
český katol. kněz. Ač nám všem znám je spis Dra. Sedláka, přece
zájem a pozornost posluchačů ukázala, jakou moc má živé slovo.
Vzdáváme zde panu doktorovi srdečně díky za jeho krásná slova,
zvláště pak, že si neobtěžoval do našich Chrlic zavítati.

Po té zapěl. kol. Peřina (IV. r.) doprovázen na klavíru kol.
Zhánělem Schubertova „Poutníka“ (Z německého „Wanderer“ od
Schmidt-Lübecka přeložili Ant. Mar. Hausbergský a Ant. Horský.)
Procítěný zpěv osvědčeného solisty odměněn byl bouřlivým potleskem.

í Když ještě sbor za řízení Kol. Zháněla zapěl staročeskou:
„Kdo jste Boží bojovníci", odešli hosté, kteří se schůze súčastnili,
asice: Vdp. Dr. Tomáš Hudec, viceregens alumnátu, dp. spiritual
Al.  Stork S. J., dp. prefekt Karel Skoupý Z Brna, p. řídící Felix
Sítýblo a p. učitel Broskva, když jim byl předseda poděkoval za ná~
vštěvu a p. řídícímu za propůjčenimístnosti. Ý t l

Na to vyzval předseda kol. terciány, aby si Zvolili funkcionáře
„Růže Sušilovy“ na rok 1916-I7, poněvadž kolegové ze třetího
ročníku brzy Zas opustí Chrlice. Zvolení byli: jednatel Ant. Horák
předsedou, jan Fröhlich administrátorem, Frant. Marek pokladníkem
a jan Noha za íeriální kroužek. Po volbě rozloučil se předseda
S přítomnými, j vyzývaje je k vzájemné Svornosti a lásce, nebot jen
tak lze v nynějšich těžkých dobách pracovati od zdar l\flusea`a
Sušilovek. Na to schůze skončena.  

Používám této příležitosti, abych poděkoval dosavadnímu předsefl-
dovi kol. Pekárkovi, ostatním íunkcionářům a vůbce všem, kdož
během bohosloveckých studií přispěli k rozkvětu „Růže Sušilovy“.
Budiž jim odměnou myšlenka, že pracovali pro dva ideály, jež za-
kladatele ,,Rů.že Sušilovy“ vepsali v náš štít, pro církev a vlast l

 tI7a



Pro ně chceme i my dále pracovatí a proto prosím kolegy a členy
bratrsl<;ých jednot, aby mi v tom byli nápomocni. Kéž' nezapominoaií
v době prázdnin na ,,l\*íuseum“É i jednatel.

Z QLGMGŰCE. .
Na četné navštívené lll. schozi ,,lÍ.it. lednoty“ ro. ledna roro

».-I
O

\.,,_/

ˇ\' V -/ø `přednášel kol. jos. Holubniček (lìflf. .f na thema: „Papež Benedikt
ˇ f v' v a ˇ n C1 ' 2 NXV. a válka.“ Po přednášce zapel acky sbor ,,..›nledni Bozes.

(É/Ťorel.)
_l`l/ˇ. sclnfíze byla 3o. ledna s timto pořadem:
r. Slavík: „G vlasti má! (sbor). Z. Přednáška: ,,l{.ř“esta1ísl‹;á

láska ik vlasti“. líol. B. Hýža (lll. r.). 3,. Hymna rakouských národů..
(Sborj

V. schůze 13. února: p  
I. Hudební číslo L. Qjansy, kvartetto op. 51 Č. I. Přednáška:

„ldea c.yr.~methodějsl«-zá válka světová.“ líol. Pr. ,Dvorník {lV.
r.). 3. Sbor: ,,Sv. Cyrill a l\z-lethod“. .

Vi. schůze 27. února.  
I. Motetto na žalm 46. (Sbor od Malého.) Z. Přednáška kol.

'l`heod. Funka: „Stopy Prozřetelnosti Boží za války světové.“ 3,.
Sbor: ,,Modlitba pod hvězdami“. (L. v. Beethoven.)

l`~lový výbor ,Lit. jednoty“ zvolen byl Iz. května 1916. Zvolení
byli cthpp: Za lll. ročník Boháč Vincenc, lš-lrnčiřík Í;Ťan, Slavík
František, lvVyka Alois; za il. roč.: Coufal Florian, llżrdlička Pranfl
tišek, Půčel<:František, Stejskal josef. Za í. roč.: Ernest Ťš7ra.ntiše~lk,
Kryl jaromír, Zdražila Václ. Z nich pak zvoleni byli: předsedou
,,l.it. jednoty“ Slavík Pr., místopředsedou Alois Wyka, jednatelem
Flor. Couíal, pokladníkem Ernest Fifantišelr.

'P3'“z.českéknihovny: “
Pro nové období správy knihovní zvolení byli cthpp: Z lll. ro

Al. Cáp, Cyril Očenášek, jindřicli Siouka; z li. roč.: Fr. Kovařík,
joe. Peška; az roč. jul.,l{linaelr, l/rána, Zvrncli Al, Cap
predsedou, jindr. Slouka nnstopredsedou, kr. lˇtova.r;ı.l‹:: pokladnikem.

Hiky všem bohoslovcům, kteří svými příspěvky rádi uhražovali
vydání knihovny, díky všem, ' kteří přispěli k rozkvětu jejímu.
Hojného zdaru pro další léta É

ÍAN lìOZEHNAL, odstupující předseda.

'Ďe *"Ĺ'.'3 ('D< Č

jménem ,,Lit. jednoty“ děkuji vldpp. představeným, jichž
přičiněním mohla ,,Lit. jedno za tak neblahých okolností roz-
vinouti svou činnost. Děkuji dirigentovi vlp. janu Tabachovi
i celému zpěváckému sboru zpříjemnil schůze jednoty svým
zpěvem, děkuji všem, kdož 'nili se o prospěch ,,Lit. jednoty“.
Novému pak předsednictvo a oru přeji lásku a nadšení ku práci
společné a hojně zdaru. Žldař Bolii p

Všem bratrským jednotám srdečný pozdrav!
_ JAN ABSUĹGÍJ, odstupující předseda ,,l...

P*
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Ézežeraż o čannostš. prazžsìzšıe ...Růže 'r išiìovžf“.  ` ř ~ 'ˇ
do 23.-IU. roro.) ě

Ě. rnìrnořádná Schůze ,Růže Sušììo*v“ˇy'* byla konána 1.8. łìsżç.-
pádu no. r., kdež prornìuvìł na therna:  ,,Z”Venkoˇvsì‹:ě duchovní
správyá'-ě bývaìý předseda ,,Rùže“, dp. kaplan Seifert.

V. řádná schůze „Růže“ Éoyìa konána 25. ììstopadu rn. r. t Profl
grarn: I. ZVrá<nkoV`ýc.h.tanců Č. I: „Můj Złatej Honza“ (Smetašsa).
2. Názor na umění a `urněì<:e. (Přednáška ko}...Krìína Z I. r.) Naše
pěveckovhudební. sdružení -„Srnetana“ V tomto rovce po prvé předz-
neslo dobře nacvìčený sbor Za obratného řízení Zaeloužílého prev
řekta zpěvu p. Theof. Maìátka. Míle naladěnì vyslechìì jsme pěknou
přednášku kol. Krlína, který dovozovaì, že ona touha V ììdstvu
po nejvyšším Dobrtı, Pravdě a Krásnu jest nejìépe Zrealísována
V díìe ch uměle ckých a že umělci právě jsou lidé íoíživo tem ceìýrn.
Po přednášce byte. krátká debata o řečenem thernatě a byìo Vyfl
sìoveno přání, aby podobně debaty byly opakovány častěji.

Ă Ve čtvrtek Z. prosince byìa pořádána V I. řádná schůze „Růže“
s touto přednáškou: Kałonsek a jeho „Obrana ìžırıížete Vácìava
svatého“. Koì. Konüpek (HI. r.) přípornenuv, kterak Zvěčněìý
profesor Kaìousek Z Veììke chudoby Vlastní píši dospěl na stošioì
euniversìtní, kdež Vytrvalou pra cí na polí hìsto ríokem. Získaì si mno-=
hých Zá.s1uh o rnałý národ svůj, přešel kt Vìastnínfrn dílu své před-
nášky, promlouvaje totiž o Kalousko Vě „ššbraně ì«;níž.ete Václaˇva
svatěho“, kdež autor podat historický“ obraz sv. Váoìava, vyvraceji
Vše ohny Sınyšlenky šířeně proti Veškeré hìsto rìokě pravdě. Íí~Ion.cì
své přednášky dodaì p. Konůpek, že strana pokroì<:en“š_ se chìubžcí
tendenčně zapomíná při Všech chváìách na jeho „Obranu“ a po-~
něvadž nebylo nárn rnožno Zúčastrzìtì se jeho pohřbu, tož aspoň.
že mu Věnuje tuto Vzporrıínkçu.

H. n“ıírnořádná.s€:hůZe ,,Růže'Ť byìa pořádána. or. prosince. Ě/ˇdp.
řa.1`ářV]astin^ri1Háìek přišel mezi nás a p1`o1nìuvìÍ. o thernatě: ,,`ž{ršěZ
V duchovní správě“ Pojednav O duchovní správě za nynější Váììš;j,7.
rozvínuì před' námi obraz, jak si představuje duchovní správu po
Válce, jako úì«:.oly čekají kněze až -»vv stiohnou děla.. A nepohìíže`ì
právě optínnstìoky na dobu, Šíž jdeme vstříc. a

VH. řádná scřríıze ,,ŤR`Érže Sušììovýˇ“ byìa konána I3. ìedna
t. r. Program: r. S1neta.na~Keìì_er: Národní. pochod ze žpěvo hry
,p.,P1^o daná. nevěsta“. --- Ceská píseň. -“-- Modlitba. --- Na hrobëè rna~
tìčky. -~- jiná ještě drobnější. čísla předvedì Vcíteru koš. Kramer
(HE. r.). -~ Potom ná.sì.edoVaìa přednáška ìšoì. Ríhry (HI. r.): „Lid
Českołno ravské Vyso činy s hlediska proston.árodně~nábo ženského“.
Fan Ríha jako rodák řeěeněho kraje s porozurněnírn Zpracovaì svou
přednášku na žákìadě obšírněho díla faráře Pro oházky. e “ r

_ Dne Zo. ìedna sešìí jsme se opět ve spo łìšo ve místn.os_tí na VHĹ
řádnou schůzi ,,F.ů.že“. Program: Frímk R.: Ukoˇiébavkal. (Piano
se Zpěvern --ì‹:o1.pMa1áteÍ.‹.t, ÍV. r.) 2. Vžraíšr a Vývoj církevní otázky
výohodni. I. část. (Přednáška koš.. Havešky, EV _ r.) Míìe nás pobavìš

§32w ./'*“`\
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pan preíekt láalátek svým zpěvem, který sám doprovázel hrou na
piano; nestačilo ovšem číslo udarıé, pan preíekt byl donucen. při-
dati ještě jiná dvě čísla. Potom přednesl (kol. Havelka l. část své
dějepisné práce. j a P

IX. řádná schůze byla pořádána 27. ledna. Program: I. Vznik
a vývoj církevní otázky východní. II. část. (Přednáška kol. Ha-v
velky, IV. r.) Z. Chopin: Nocturno XI. op. 37. W r (housle kol. Dříza,
Il-. r. a klavír kol. Malátek). Pan Havelka pokračoval ve své děje-
pisné přednášce a tentokráte sledoval řečenou otázku na půdě slo-
vanské. Po přednášce nám zahráli kol. Dříza .a Malátek.  `

f;

\

XI. řádná schůze „Růže“ byla uspořádána dne Io. února
Program: I. Výklad Leonardovy Večeře Páně. (Přednáška kol. Ču~
lílra, I. r.) z. J. V. Novotný: ,Jako do skoku“. (Klavír: Malátek,
zpěv: kol. Dříza, Il. r.) Pan Culík promluvil výstižně o původu
obrazu Večeře Páně, o jeho komposici, popsal poutavě okamžik
zachycený na obraze, potom blíže si všiml jednotlivých skupin a
jejich vzájemných vztahů, vylíčil duševní stavy jednotlivých osob,
zmínil sezi O symbolice obrazu, v němž vše, od vznešené Osoby Kri-
stovy až do nejmenšího detailu, jest tak mistrně promyšleno. Na
konec přednášky zmínil se o osudech obrazu. Mezi přítomné bylo
rozdáno několik exemplářů obrazu, aby na nich mohla býti před-2
náška sledována, o níž bylpatrný veliký zájem. Potom kol. Dříza.
doprovázen p. Malátkem hrou na klavír za zpíval jednu z oblíbených
písní Novotného. i ~ p

Ill. mimořádná schůze „Růže“ byla konána 14. února. Pan
jednatel zemského ústředního spolku včelařského pro král. České,
Václav Šmidlík, odborný učitel na Zižkově, zahájil „Včelařské před-
nášky“. Pan jednatel dovedl svou úvodní přednáškou vzbuditi
zájem pro příští přednášky O pilné včele. ,

XII. řádnáschüze „Růže Sušilovy“ byla uspořádána I7. února..
Program: I. Suita na Českomoravské národní písně od Frant. Gaala.
(housle: kol. Zeman, Il. r., klavír: kol. Malátek, IV. r., violoncello:
kol. Záruba, Il. r.). 2. Vznik a vývoj církevní otázky východní.
III. t část. Kolegové hudebníci pěkně předneslisměs národních písní
výhodně volených. Velmi zdařile byly provedeny přechody mezi
jednotlivými písněmi: nenuceně a hladce splynula každá melodie
s následující, vytvořivši* ladný, nerušený celek. Potom kol. Havelka
dokončil svou dějepisnou (přednášku, sledoval v historii zmíněnou
otázku v době nejnovější. Z t  r č i  .

. Xlll. řádnáschůze byla konána 24. února. Program: I. Poesie
v Písmě sv. a v křesťanské liturgii prvních století po Kristu. (Před-
nášel kol. Procházka, Ill. r.) Z. C. M. von Weber: „Scherzo“ (klavír:
kol. Malátek, housle: kol. Zeman, violoncello: kol. Záruba). .

:Dne I. března o 5. hodině odpolední byla uspořádána slavnostní
Akademie „Růže Sušilovy'z', jednoty českých bohoslovců k. ar. sez-
mináře V Praze, na památku goletého založení.fProgram: I. Proslov
předsedův. 2. Zajc: Slepec Marko. Mužský sbor. 3. Josef Jiránekz
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Elegie. Klavír, housle, violoncello. 4. Slavnostní řeč: Vdp. P. A.
Rejzek, S. J. 5. Liszt: Rhapsodies Hongroises. II.“ Piano. 6. C. M.
v. Weber: Pastýřův stesk. Klavír, housle, violoncello. 7. Grieg:
Poznání země. Báseň na slova Björnstjernev-Björsonova. Mužský
Sbor s průvodenı piana. Pan předseda uvítav naše vdp. představeně:
vdp. ředitele Monsignora J. Říhánka, vdp._ vicerektora Dra J. Sou-
kupa, vdp. spirituála J. Bouzka, jakož i vdp. vicerektora České
římské koleíe Dra J. Dvořáka a oba pány adjunkty, dpp. Františlša
Kováře a J. Lachrnanna, podal krátce V přehledu činnost ,Růže
Sušilovy“ za goletého jejího trvání, zvláště pak za posledních 5 let.
Slavnost pro dobu válečnou nabyla rázu čistě domácího. Slavnostní
řečník vdp.. P. A. Rejzek S. J., odborník jak v historii vůbec, tak
Zvláště v dějinách probuzení našeho národa, v hodinně přednášce
probral probuzenskou dobu našeho národního obrození, v níž pra-
covali mnoho čeští kněží. Netřeba podotýkati., že s náležitou po.z'or-
nostíbyla vyslechnuta věcná přednáška Slavnostního řečníka. Hu-“
dební čísla a Zpěv byl pečlivě nacvíčen a pre cisně proveden za řízení
pana dirigenta ,,Smetany“, 'l`heoíila Malátka, který si získal vedle
předsedy hlavní podíl na zdaru cele Slavnosti. Účínkovalo vedle
Již zmíněných naše sdružení „Smetana“ a kol. Záruba a Zeman.
Po vyčerpání programu vystoupil vdp. ředitel a vyslovˇil se velmi
pochvalně O průběhu cele slavnosti. J

lV. mimořádná schůze byla konána 2. března. Pan jednatel
Smìdlík pokračoval v přednášce O včelách- Tato přednáška byla
.četfně navštívena. ” a

Ve dny rnasopustní od 5. do 7.. března byly Zde V seminvářipo-
řádány tyto přednášky: 4 přednášky měl pan jednatel V. Smidlík

no včelách. Člen spolku sv. Josefa promluvil knám O dobročinnosti
tohoto spolku, který skýtá za jistých podrnínekipenrěž›itě podpory
kněžírn deíicientům. V pondělí byli jsme přítomni přednášce „O
zernskěm pojištovacírn íondu císaře Františka Josefa I.“ V úterý
zavítal mezi nás J. M. ndp. převor řádu Maltézských rytířů. írà.
Harnršrníd a promluvil o paramentice. í .

XIV. řádná schůze“ „Růžíe“ byla pořádána » dne 16. března.
Kolegové: Malátek, Záruba a Zeman předvedli klavírní trio Ludvíka
van Beethovenova: Allegro con brio a C. G. Reissige-ra: Rondo.
Potom následovala přednáška p. Krainera ze Ill. r.: Svatý Tomáš
Aquinský před kritickým soudem moderního světa.

 XV. řádná schůze ,Růže Sušilovy“ byla vykonána 23. března.
Pjrograrn: I. C. G. Reissiger: Klavírní trio op. I8. Po předvedení
tohoto hudebního čísla kolegy: i Malátkern, Zernanem a Zárukou
následovala pěkná přednáška kol. Novotněhoze II. r.:.F. W. von
Schiller a jeho stanovisko ke katolické církvi. Na počátku schůze
dal předseda kolovati některé památky Z archivu _,,Růže“.  

Na výborově schůzi dne 27. února usnesl se výbor .jmenovatì
Ťčestnými členy „Růže Sušilovy“ dpp. Jana Samka, předeedu jejího
v r. 191243 a Josefa Hronka, iedlnatele V těmž roce. .

‹=:‹› N “\ì\ì
\ "



_ ÍXˇávštěva jednotlivých .schůzíi byla průměrně dosti četná; nutno
do znati, že hlavně hudební čísla vábila, ač i. přednášky, zvláště
některé, byly velmi pilně. l “ .

V“Praze 27. bifezna “I9IČ›. Z " Zapisovatel.

Z LITOMĚŘEC. ˇ J ř o ˇ
ˇ Školní rok 1915-1916 byl zahájen řádnou schůzí dne ro. října“
2915, na níž byli do Jednoty přijatinoví pp. kandidáti bohosloví
a pře čteny jednotní Stanovy. Přijat byl návrh o utvoření homile-vz
tického kroužku aínávrh, aby se pořádala v roce 1915: (t. j. letos)
Svatováclavská Akademie k uctění tisíciletépamátky Založení prv-‹
ního katolického chrámu ve Staré Boleslavi. Vdp. spirituál V. `Wirsig
T. J. Vřele se přimlouval za ten návrh, poukazuje k tomu, že tímto
způsobem --: t. j. rozšířením úcty svatováclavské mezi duchoven-
stvo a jeho vlivem mezi lid --- lze positivně a proto nejlépe a nej*
trvaleji pracovati pro zachování a prohloubení náboženství mezi
lidem českým. Návrh s radostí byl přijat a na členy Jednoty byla
vznesena laskavá prosba: vyhledati a připraviti nějakou látku pro.
akadeiníi. l , Ý J s J i : .

Il. sichůze konána dne 17. října IQI5. Na níbylo se všeobecs-
ným zájmem rokováno o návrhu kol. Fr. Pokorného: o A založení
časopisu. Návrh nadšeně přijat. Časopis nazván Iris. Redaktorem
byl zvolen aklarnací kol. Fr. Pokorný, ozdobné části byly svěřeny
kol. Jos. Podobskému, který byl též zvolen aklama cí předsedou
homiletického kroužku. Autograíem byl zvolen kol. K. Vaňata Z, I. r.

 i Na Ill. schůzi konané dne 31) října 1915 ujal se slova kol. E1“.
Hrazdil, aby promluvil o thematfu: „František ,Sušil --. vlastenec'“'.
Zniíniv se krátce o jeho životo pise “_, vytkl zvláště jeho vlasteneckou
činriost v semináři brněnském a neiinavnou píli,“ s jakou vychovával
Mo ravanům no vé vlas tene cké hlasa te le pra vd l{ristových._[ Pře da-
náška sledována S velikýˇrn zájmem. nadšení vzbuzené předfl
nesern zjednalo si príůclioldu všeobecnýrn laplausem -- nejlepší to
Svědectví, že kol. řečník promluvil k Srdci všech přítomných a že
v nich jistě nalezl-a ohl.asu jeho závěrečná slova, vybízející :členy
Jednoty k svo rné práci o nábo ženském zušle chtění našeho milého
národa. V ˇ J J z

“ iV. schůzi dne 28. listopadu promluvilkol. Jos. Novotný:
„G Sokolstvu a jeho poměru ke katolicismu“. V prvé části poukázal
k' tomu, že zakladatele Sokolstva chtěli seskupiti V tomto sdružení
jak různé názory politické, tak i různá přesvědčení náboženská.
Avšak vlivem moderních názorů světových zaujaly mnohé družiny
Sokolské stanovisko protináboženské a tyto snahy daly na jevove
veřejném vystupování. Za takových okolností objevily se tu a tam
nové Skupiny tělo cvičné (orelské), jež si vytkly za cíl vedle tělesného
výcviku zachovati si též víru po otcích zděděnou. Ve čtvrtéčáeti
pokusil se řečník podati několik: rysů ke skìzze, jaké stanovisko
by měl zaujrnouti »katolický kněz k oběma skupinám. '
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Na Schuzích dne 3,0. listopadu a I. prosince 1915 byl blíže sms
noven a definitivně určen program Akademie.  

Dne 5. prosince 1915 slavena Svatováclavsiká Akademie českých
bohoslovců litoměřických za laskavého spolupůsobení vdp. Jos.
Málka, seniora ze St. Boleslavi a vdp. S. Raubera, ředitele hudby

j ` za profesora círk. zpěvu. Mezi vzácnými hosty Zvláštní zmínky zaslu-
hují: jeho Milost vdp. prelát Msgr. Ant. Čech, l\/ísgr. Dr. Rud. Zháněl,
Msgr. Aug. Fihiger, ndpp. představení semináře: vdp. Msgr. Dr.
Fr. Albert, Dr. Robert Najman, Vdp. V. WVirsig, vdp. Josef Málek,
ˇVdp. jar. Varhulik, bìsk. sekretář, velevážený p. MUDI2 Roman
lëìadliìılflšý a mnoho jiných, kolegové čeští, polští a velká účast i kolegů.
německých. Předseda," přivitav vdpp. hosty, promluvil O motivu
slavnosti: tisiciletém výročí založení prvního katolického chrámu
staroboleslavského, posvěceněho rnučednickou smrti sv. Václava.
Na to přednesl vdp. profesor 5. Raubers kol. Ant. Rudolieın Aubevz
rovu ouverturu. Po mistrovskérn přednesu ujal se slova. vdp. senio r
Ios. ılflálek, aby promluvil O ideji Svatováclavské a jejím významu
pro Cecha-kněze. V prvé části objasnil pojem vlastenectvi a jeho
přirozeně práVo.,,Člověk~rná rád tu rodnou chaloupku, tu rodnou
vesníčlıu, ty milé hory, ty šire lány a kraje požehnané jeho milé
dornoviny, miluje ten lid, Z něhož vyšel, ty jeho mravy," zvyky a
ohy*čeje, miluje svou vlast. A z té lásky k tomu místu, k tomu lidu
a k té zemi vyplývá snaha nezištná to misto povzněsti, tu Vlast zve-
lebiti, tomu lidu pomoci, ten lid mocným, šťastným, spokojeným
učiniti . . . To je prave vlastenectvil A šťastný národ, jenž má hodně
takových nezištných vlastencůl ldeálem vlastence pro náš národ
jest sv. Václav. jeho dílem byla sjednocenost uvnitř země, jeho
zásluhou uchráněny Cechy boje s cizinou a jeho největším skutkem
bylo pokřestaněni lidu českého. A proto lze jej nazvati v ohledu
'národním apoštolern svého národa.“ V druhé části promluvil p.
řečnik o nutnosti velikých, zvláště však dobrých myšlenek pro každou
dobu dějinnou a ukázal, že ohniskern nejlepších myšlenek jest učení
K.ristovo,J které podává zároveň V Eucharístii sílu k jejich uskufl
tečněni. Zivot sv. Václava kotvil pevně V učení ježíšovu a ve vroucí
úctě k Eucharistii, takže může býti sv- vévoda :io v tomto ohledu
vzorem českého kněze. Vrouci, Srdečný a řečnicky dokonalý před-
nes nadchl všecky přítomné pro pěstění a šíření idey Svatováclavské
a končil upřímnýrni g ratulacemi vdp- řečníkovi a neutuchajícím po-=
stleskem. A hned ozvala se celá místnost mohutnýrn hymnem „Svatý
Václave“, který zapěli vdpp. účastníci za doprovodu kol. Frant.
Hrazdila. Když ztichlo posledni „Kriste eleison“, přednesl kol. jos.
Podobský S nevšedním porozurněním a procítěností skladbu jar.
Tichého „Nedej zahynouytil“ A tu opět zasedl ke klavíru- vdp. prot.
S. Rauher a přednesl „Uvod“ k Smetanovo ,,lÍ)alíl:›oru“, kterým si
získal opět nejvřelejšich sympatií. Páté číslo proygiramu tvořila něžná
skladba nadaněho bohoslovce-básníka kol. Fr. Pokorného ,,Kniž.e
pokoje“. Hlufiooko do srdee vnikl zvláště retrain: j
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Když krajem přízrak smrti kluše č
a všecko ničí Války vir --- l
ó, tehdy teprv chápe duše

a to sladké slovo: rn í r'l
Po zdařilém a srdečném přednesu byl zapěn za doprovodu kol.

Fr. Hrazdila hymnus „Hospodine pomiluj ny“, kterym byla slav-
nost v radostné náladě skončena. S e .

Na prosincové schůzi jednoty dne IZ. prosince 1915 byl konsta-
tován všestranný úspěch Akademie.

Na schůzi dne 23. ledna byl ,stanoven další postup přednášek
a ,_ všeobecně přijat návrh, aby byl po pololetnich zkouškách za-
počat nový homiletický kroužek. ` i

Srdečný pozdrav bratrským jednotám. č
__ . r . Předseda.,

Z C. BUDĚJOVIC.  4   S l v
 Iz. prosince 1915 Ill. schůze ,,]irsíka“. . i  

A . ~ Přednášel kol. Vavruška „Základy patristiky“. Sám naznačil
hned na počátku své řeči, že není jeho úmyslem probrati nějak dů-
kladně patristiku, nýbrž upozo rniti na zanedbávané ,dosud pole
činnosti bohoslove cké. A to také svou přednáškou plně dosáhl, nebot
příklad o synech národa velice účinkoval. ' č r

Pak odjeli jsme na prázdniny vánoční, jež trvaly letos výml-
nečnědlouho, celý měsíc. Tím ztratil „jirsík“ mnoho. Než po ukon-i
čených zkouškách začal znovu. ,

6. února 1916 IV. schůze ,,]i“rsíka“. _ . ~ .
Přednášel kol. Pour o důležitém thematě: „Stav a úkol naší

apologetiky“. Hlavní snahou jeho bylo ukázati, že nesmíme se dáti
ukolébati tichém, které právě panuje, že třeba připravovati se dále,
abychom dovedli odraziti útoky na nás připravené. Čas k tomu
jest, nebot lidstvo už syto jest moderních systémů a hledá ztracené
štěstí, abychom dali se do práce a za heslem „Omnia restaurare in
Christo“ vykro čili.   

Po schůzi naznačil dp. vicerektor nejlepší způsob apologie a
poukázal na knihy nového srněrulapologetického.

zo. února 1916 V. schůze Jirsíka“. j
Přednášel kol. Hrubeš (IV.) na therna: „Kněz a umělecká vý-

chova lidu“. Předeslal několik slov o úpadku umění, o ,krásnu a
umění vůbec a V jakém poměru k tomu jest kněz. Pak přikročil
k vlastní práci: čím má vychovávati kněz umělecký cit lidu a kde.
Odpověd' k tomu prostá --- všude a vším. Obrázky, písně, kostel,
škola, slo va -- tot všechno prostředky vychovávací, o nichž se .teprve
široce rozhovořil. , . .  i l

, Po přednášce nastala čilá debata o thematě, jež musela přestati
pro nedostatek času. Pan předseda oznámil, usnesl se výbor
na zaslání 45 zábavných knihiz knihovny „jirsíka“ raněným vo“
jinům českým do nerno cnjceč v Köszegu v Uhrách a. pak že .podjal
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se ,dp. spirituál úkolu pújčovati vojínům ležícírn v naší seminární
budově knihy Z naší knihovny a zase je vybírati, čímž ovšem béře
na se úkol obtížný a sluší vzdátı mu za tuto snahu díky.

5. března .I9I.6l VI. schůze ,,]irsíka“.  
Přednášel kol. Machovec (IL): ,,Spiritismus“. ,Vyložil dějiny

spiritismu, systém jeho a jak chová se k němu svět. Pak jaké sta-~
novisko zaujímá k tomuto hnutí crkev. j

Po této zajímavé přednášce rozpředla se tak živá debata, že
schůze protáhla se přes I hodinu a ještě déle by pokračovala, kdyby
byly stanovy dovolovaly. „ l

 Poněvadž 27. března jedeme domů, ukončil ,,]irsík“s touto
schůzí letošní činnost., jež -- ač času bylo velice málo --- byla dosti
značná. Návštěva -přednášek vždy byla potěšitelná. .

Pro příští rok: Zdař Bůh! Členů bylo 58.   
 Přátelský pozdrav ostatním jednotáml -

r jednatel.
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Cyrìlometoděiská hlídka.  
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V posledním čísle „Musea“ ctp. Fr. Dvorník příneslv této rubrice řadu krás-
ných, pravdivých myšlenek a projevuje naději, že snad touto válkou Bůh, jenž
má nevyzpytatelné cesty, přivede národy ku pravdě a pravémíu štěstí. . -

Jisto je, že jedním Z dobrýohnásledkù dnešní války bude --- upravená půda
pro práceunionistícké. Válka prolomila čínskou zeď, jíž se Rusko dosud ohrazovalo
proti vlivu západu, válka,ač násilné, přece jen seznámila východě se západem.
Jak-é množství ruského lidu vyrváno ze středu Ruska a rozscto po našich zemích!
Ti zase se jednou vrátí azajisté poznání a Zkušenost, kterou S sebou přinesou, ne-
může býti bez vlivu. ,  r , '

i Válka upevnila, oživila na mnoha místech náboženské sebevědomí. a
Gvšem, po dobu války myšlenka unie nemůže býti aktuelní, zřejmě musí

ustoupiti do pozadí. Nic však nevadí, jen když po válce činnost unionistická tím
blahodárnějí se rozvine. í .

Pro nás jsou důležitá poslední Slova ctp. Dvorníka: Na nás jest, abychom
byli připraveni, až přijde chvíle příhodná a dle sil svých pracovali na velké idei
Lva XUL! S P  j .

V tom ohledu mohu k radosti všech příznivců oyrílomctodějské myšlenky sdě-
iiti, že dosti se dějena universitě v Innsbrucku. ˇ ř

Na thcologické fakultě totiž přednáší O tom předmětu Dr. Theofil Spáčil
J., profesor fundam. theologie. Dr. Spáčil je rodák moravský ze brněnské diec.

Již před dvěma roky přednášel o otázkách východních sekt se týkajících. Loň-
ského roku byl nucen pro nejisté a iheurovnané poměry od přednášek těch upustit.
Letos zase oznámil svoje přednášky pod titulem: „Quaestiones selectae ad corıtro-
versiarn inter ecclcsiam romano-catholícam et Sectas schismaticas orientales Spec-
tantes“. Našel si slušný počet posluchačů. Prof. Dr. Spáčil je oblíben pro své živé,
Zajímavé a jasné přednášky. Na své přednášky o východních sektách vyrıaložil
hodně píle, bylo třeba nauěiti se též jazyku ruskému, aby mohl použítí pramenů
ruských. Čekáme, že vydá svoje bohaté a hluboké přednášky v krátké době tiskem.
Jen bylo by si přáti, aby otázky ty vzbudily větší zájem i u theologú ncslovan-
ských. Zajisté náleží k úplnosti vzdělání theologického znáti netoliko bludy prv-
ních křest. století a protcstantismus, ,avšak také historii a učení sekt východních,
kdo jest naděje na unii s Rímem. « _

Kéž najde rnyšlenka cyrilometoděiská velikých a .uadšených pracovníků.
l “ M. (,Innsbruck.)
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{)n€l1“ouš Fritz-Vìtenvotýn
. Ý L ' ÝMYSLENAKY. W l v L j

_ ` »Toto ııeuěení přejeli jsme Z ěesopìsıı „Der höhere Geđsıılše“ az svým ětenj j s
je pìceđlšladanıeł jako Qrograın prossjkeždý Clen. , ł v N ł j _

W o n d e 11. Vemıj denne sobe tjfoohn oesu; pozorovenı sebe za vyjtvažrgem dnelıe,
svelıoâ Jen vyšší poznání hledáš-li, můžeš ;jednotv.á1:nost duše přerušit; Neboj se
novou đráølıu ııestonpìtì, abys lépe si svůj život uzpůsobìlë -- Ustenov si toto přeolsefl
vžetfiz llfíflľıj život není ení smutný, ani jedııotvárný. Jsem (e nıám býti) ve světě
ınžìtečnýnı falštorem jajnfazplııěıı duchem ‹Šlob1`a„ “ o W Ť V v

L U t e I“ ý. Všechna, tvá, slova, mějte tón milosti! Pozoruj 8, nsuzuj, níl/:oliv však
oclsezııj nebot 'eđináø lânslšie est v' svobOZn'íoí síla! --- P ř e cl s e v Z e t í_ : Jsem„2 A. W V _ _ e e _
vesel ze “teším se ze zivote. Coz: nenž oıfš k tonn, eloyelı v nem nemohl vykonetı, oo
jsem síjpřál? j ` W L j e - v _ j j _

. S t ř e cl W vej se clobre, byt se tí neZćlsřš.lO,; oo jsi si ze dne přeılsevze.-l
ıpfoevéstì; a ne nooì nepjalšsjnýnì ınvšleıılšąømiì Věž, že často je to vyšší. vůle,
která, plány Zš ověl: míní -- Pán Bin mění.) Př e cl s e v Z e tí : Jho me
vest Slemllše, b„. le lehké. Jsem paclfflíne e, pošlııšeıì vıĹ`ılìjNejvyššího. W  

Q Č t v I“ t e Q L ìdžıfšlıa, oil š;o1Ĺt-šıýolı nıjvšlıenelš a, srdce od l-stí! Jen šleehetnější,
fs; 7'z,l...„,ť,_„ „,: Ä V' 5 l V 4*/'

ms'F(ei` 15T* '-n-vf

9.)“. l"'5<`E4E5

'ÉŠLCD-z<'*ľ5$.~Í5"9D
Ů,O

ŠL:-as*-id
D<.-çD<C>Ű'<"'m‹ż~ž~_,/\çv_eÉ'l7'*l”Ö““**$C34Ě*

j.n`$<›--.Q--ná.

ĚO<*“ _<}_ÉLˇJv. <1 t'* čuh .U2C3c

lelpšš, čistší v t ,rvejf lvnúiypľıto nnoøtz Vsevedoueıho buď vzdy pazżnetlıv'
P ř e cl s ev Z- moc jest spı;'a„j`vż1š., ale nejvetsi šnouclrostı jest mıloveti
Dabžro. Vešlše V ˇ ze =*. Mš{luj“ì Dıbšťo, Pravdu, K=ćá,sno; miluji Lásl›šn_e
--` Boha j V j j ' Ť j A Ý _ M

L P á tek. Pfobuđ se ze spánku; 8., vzelıop se ìšì novému životu! l?oehyloìl~lí's
nfl`í^zlšđyjve věel, nebžıfììž tíšn tobe oolăıtžh ešıžıñ ve ssfmže spo ‹ìolšon~a„l.ostì; nepovedlo-li

ti 11`éoo,_peoěnì znova, eøevšř, žese tí vše ta pfšđeří! Musíš sám míti v sobě dù-;
věru, vevbys jí. mohl blìžnim vštsěpovet a, jine t'ˇˇ`t' P ř e d s e vz e tí : Mám vírn
v Iťoznıžn 8, přìol:1â;Zí“m đenně blíže lè: pževxlë. 1 sten žı svoloožlen, pln života,
e lá„sĹÉšv. Vlastní mne nenne„vuje, nebo neb mne pťovívá.  4  

Ă S o l) O t Nebžıel nìlšžìly ıíıevfìý (Zlostný) a, É“ olšojený; pozoruj knásný svět,
jýêoznívej saflfne seloe a, nleđ světem v lıerëno vycházet! P ř e cl s e v Z e tí :
-nì`;š'š>*ż11 ž:l Dbıiíf, pa-Iêestný, tffpšlivý, vÍz'>ı“'ný; důvěřııjeì Se ìteli, který vše dobre stvoì'“ìl._j

Ý N e al ě l e. = Pżìjflcleš-líiv nšclëlí l{“)stela„,'ı1^~šlv, ten;n slova, vZ“fìělá„va,jăoí. i. slova;
lůtěvolıjr, bez sżıevfl i pynfıe nmlezflıeš. M-'šj souoìts s blsìznšnı, věž, že šnůžeš mu poťnoeă,
selıeeš-li. --_- F ř ed s e v Z e tí : `n“ ev hmánsızżılí 's oeelýn světežn, miluji pjrevđıil,
olıeš ˇ t* ` ` ěfllflzˇšená, že lžhslšflı ' “vlá,đ_.l€`evní. na; světě, ze věžínı, Láska jest Bůh
'a prCüN ci*"" OI-'I ăi;""' O<'t"
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jündronš 1 Fritz-Vltjavotýnský (Pr. 3: J
j 7 A e v HLAS MTRÄ.

_ ' (Neue,Gedenken.) Á v A Ĺ Ý se
les ssvelıoe nitra, e nasloııelıel jsi jtelıolšlídnému“ tónu, dfı-vě“rujp1`oˇż

Ťioonzej l jsi sluchu jeho ııepemínáııí a, d=a,ljjsì_ se jívn véstif? Neneinìl-lìjsă
äąyoesnšl tak, pel; věž, že pšlrťfll jsi svým. šnf›nž:l.rýn1'I`ă,cloen1 a upřífe1'ı1j'*Hì přítelem.
lřšehájínıe tn svých náhledů, jasne a„ řesně l ,non Z lo ìokeho přemýš ení. Ý

Ě sohoìpmavstì, nefše řeč jsou ıjpšfn lejoe řečžno pfopàjìšeny, e,byehożvn
jıon s mıron e, oošzmele nzívelı. Nežınysleme jen, ze oıstý rozum nas vsude lepe vede.
než vżıìtřııí hlas, jenž Zazžeste sprá,vi1Éêjinâ„s peněuj e než olılazđnáz logika, ba. pouze-li
ďùVšž'ê,1_je“;11e rozııžnn, vtěříınej, nutně nzžıěøvâflne, že nıýlilì jsme se V tom, co do po-
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slední chvíle jsme považovali za nejlepší. Zdravý rozum a vnitřní hlas mají radit
a spolupùsobit -- společnou jejich snahou dospějeıne v dokonalosti jistě nejvyššího
stupně. Nedcjme se masti a odvrátití od těch, kteří vnitřnímu hlasu se smějí; exi-
stuje jako jiní naši orgánové a jen na nás jedině jest, abychom jeho citlivost sobě
udrželi. --ˇ Už ve dnech dětství je v nás, v mládí zní hlas jeho jako šlechetného
rádce, ba i v mužném věku hlásí se jako mravokárce dobrý a posléze ve stáří bývá
nedocenitelným přítelem -- ač-li, před ním sluchu neuzavíráme, tehdy umlká.

Žena, jejíž organismus jest citlìvější než muže, cení jeho radu, an propùjčuje jí
časem cosi geniálního. S nevšední pozornosti příhlížejíc situací, jedná správně; kdežto
muž po dlouhém přemýšlení a bádání přiclıă.-zí k rozhodnéınu takovému přesvěd-
čení. Tu onde stane na výši bez všelìké námahy --9 kde muži neméně síly jako
času jest potřebí. Průměr ženy jest v odporu vědě, řekněme-li, nepoclceňujeme tím
její duševní vlastnosti, naopak uznáváme, že tam, kde muž svých předností du-
ševních zbytečně zneužíje, jest způsobilá jej předčiti. l

Muži vládne rozum -- ženě srdce; muž myslí -- žena cítí. Ač je to podstatný
rozdíl ---l přece oběma jest myslit a cítit; nemá. muž monopolu na rozum, jako žena
patent na cit. Naopak v přítomné době vidíme, že s týmiž zbraněmi duševními žena
i muž bojuje. , í ' j

c . Přejdeme krátce ještě k hlasu nitra a k citu. Jest v každém člověku, at si muž,
at žena. Ale (tam), .kde muž předávaje nadvládu rozumu pouhému,vnitřní hlas
potlačuje, tam ženě přináší důvěru, aby na vyšší stupeň postavila duševní svou
kvalitu. “ i  e 4

j Žena podrobila se v rozumu silnému pohlaví; ale v citu jest silnější, chovajíc
v sobě cosi pro druha svého života z mateřského cítění. Než poněvadž žena nemůže
býtiv žádném vztahu za mužem, ježto duševní dary tu jsou, ač nutno je ze spánku
probuditi, přece jimi působí k vývoji logického myšlení a objekt-ivnímu soudu.

j Kdyby i mužové vedle svého myšlení í cit pěstili, tehda by silní, zdraví ná-
rodové zemi obývali. Dějiny dokazují, jak velcí mužové projevovali přirozeně silnou
mysl i smysl pro cit, důvěřujíce své hvězdě.. s

Vnitřní hlas je tvůj, tvořit část vlastního, ego! Útoků zevnějších mocí se
neboj; nevěř klamu a mamu. Svéınu hlasu nitra sluchu-li nachýlíš, budeš mnohé
starosti a zármutku ušetřen. Kde (pouhý) čistý rozum v životě lidském převláľclá,
tam se často chybuje. Základním kamenem štěstí mnohého muže bylo mínění a
rady at už ženy at už matky! --a Pojem hlasu nitra spočívá na principu pravdy.
Ku konci podáváme: Zaznívá-li tichý hlas nitra někdy --- otevři bránu srdce svého,
jest často pomocníkem v nouzi, jen uposlechneš-li jeho napornínáıií, když mluvil?

Ůndrouš Fritz-Vltavotýnský (Pr.): V
 vhíosš store.

Zdvořilé a 'vlídnéslovo nestojí nás nic a činí nás oblíbenými. Svým podřízenym
kdybychom přívětivě promluvilì, na své spolupracovníky kdybychom se mírně
pousmáli -- tím že by naše čest trpěla? Bystré slovo, bez bázně a včas pro-
nesené neškodí. Mladý člověk,,jenž klečel u lože umírající matky a polozı l svou .hlavu  
jev její ruce, vzlykal: ,,O, matko, nemohu tebe opustiti, příliš tebe ınilujil“ --~ „Mé
dítě,“ pravila umírající, „proč dříve jsi mně to nikdy neřekli“ --l Je to od nás po-
tšetilé, myslíme-li vždy a za evidentní máme, že o nás lidé ví, jak si jich vážíme. j Často
pronášíme kritická slova a na zdvořilé, vlídné -- nás vystihující výrazy jsme
skoupí! Zapomínáme, že naši přátelé jsou lidé jako my 8.. že těší se na slova uznání.
Éětšina zřekla by se nápisů. náhrobních, kdyby více zkusili přátelství za živa. Jak
lépe, kdyby těch květin, jimiž hroby se zdobí -_- bylo nebožtíku v životě dáno
někdy sv době sldíčenosti, rozervanosti, jež příčinou často smrti jeho byla. Pro-
mlouvej často vlídné, upřímné slovo včas a ke každému! j
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H orský Ant. (BL): * Dál do let padesát .
--› * Ta laska bratrská . . . . . . . . . .

* Hora Oliveteka, hora Kalvarie . . . . . . .
H. V. (01.): Za Ť prof. đrem Nabělkeııìı . . . . . . . . . .
Kop al A1. (Brn): Péče bohosloveů O Vojiny V po1i.v. . .
Kraìner L. (P12): Nejnovější boj proti Lurđùm a Rímu _ . .
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-- Radost a křesťanství . . . . . .

P. (P12): * Před Oltănřem . . . .
ark (PL): SV. Tomáš Aquinský . . . . . .

E. (Pra): * Duch Sušilův . . . . . . . . .
a V. (Pán): Křesťanský pojem Zjevení . . . . . . . .
ta V1. (Br.): Důležitost Studia pro bohoslovce . .
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