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_ RUDOLF SUCHÝ l

ZA VÍRU VLASTI A CTNOST,
_ ' »Iz

e = Naše heslo.* l a

 Zvedáme prapor, vzkaz buditelů svatý,
_ “ vtiskli naň- heslo své: „Církev a vlast !_“ _

 Vzkříšen jím národ náš okovy spjatý,
_ _ dozrálé setby my sklízeli slast.

\

 Sotva však. pouta jsme jedna bídná svrhli,
 horší všech ukoval satanský Vztek:

_ V mrákotácli nevěry, srdcem svým Zvrhlý _
` Boha chcezavraždít dvacátý věk. ˇ

l „Vzbuďte se strážet“ -ž- hlas Vítěze nás volá ---j
^ Zapfalte pochodně, Strojte se v boj! _ e  

_ Důvěra ve Mne jen nevěruj Zdolá,  e
obrody lidstva jsem jediný Zdroj.“ __

e Zvedáme prapor svůj, síly svoláváme _
o na vzdory nepřátel, nevěry Zlostlj _  

l V hesle však Zděděˇném příkaz dnes máme:
Za vlasti vírıı - tož víra a cZ*.'2OSı“! _  

Z I? ,-
' _ _ BL- änúčn-

A

z * Vízj příslııšnon notícku ~v_ Pohledech do života!

' _ ` _ _ 1'
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 Do TŘIAPADESÁTÉI-Io ROČNÍKU.
» ý\/lídné přijetí, jehož se dostalov uplynulém školním roce „Ročence
československýclı bohoslovˇců“, posílilorez-rozhodinutflí Růže Sušilovytjv
Brně přikročiti k vydávání ,,Musea“.j-Dvaapoadesát pěkných ročníků
„NluSea“jjS,;l~iterárenímriÍ prvotinamivětšinynynějších horlìívých pra-
covníků-`k_něží volalo hlasitě po navázání na tuto slavnou minulost,
Sta kněží j,,Museem“ odchovaných uplatnila idee ve svém časopise
hlásané v soukromém životě i V apoštolském působení. Tito kněží
jsou nám mladým vzorem ideální theorie i praxe. jsme si vědomi,
žekus zásluhy na tom dobrém náleží ,,1VíuseL1“, V němž ukládali
plody svého studia a přemýšlení a vyjadřovali básničky' i prósou
své nadšení proQvšechno~ dobré akrásné. je tedy podivné,že my
mladí chcemese od nich učiti a že hledáme sloupceičaSopisu,jenž
by byl hlasatelem našeho" nadšení? Který jiný časopis nám vyhovuje
lépenežnaše ,,lVíuSeum;“? i V  

Ponechám doporučení,,MuSea“ povolanějšímu peru  básníka P.
Em. Masákazt .. . Již; Svou povahou náleží ,,il\/íuseum“ k časopisům,
které nestárnou: jeho redaktoři itspotlupracovníci obnovují se pra-
videlně vždy novými generacemi bohosˇloveckými, takže již po této
stráncerstává Se obrazem současných myšlenkových Í citových proudů
a literárních snah V našich S/eminářích; jakýmsi měřítkem tepla i
chladu, nadšení nebo lhostejnosti v řadách dorůstajícího kněžstva.
Je dobrým znamením tohoto ducha, že se „Museum“ vůbec udrželo,
ba rozkvétalo, a to i V dobách málo příznivých literatuře. Udrželo se
iza poslední světové katastrofy, V dobáchykdy Z ,důvodů finančních a
hospodářských nebo mravních zanikla celá řada velkých revuí _ . .“
t Když již vinou nešťastných poměrů nastala dvoulietáipřestávka
ve vydávání ,,l\/lusea“, nesmíme dopustiti, abyse přestávka prodlu-
žovala nebo docela „Museum“ zaniklo. Jaké vysvědčení bychom si
vydali před kruhem svých přátel a svými nástupci? Kněží, kteří s
radostí uvítali naši ,,Ročenku“, vybízejí nás k práci a svolávají na
ni Boží požehnání: ,, . , .ř Podávajíce Zprávuo,,Ročencečeskoslo-
venských bohosloVců““,§ípřipojujeme k ní dvě; prosby-: první kr naším
bratřím: přijmětepodar ten'tŤ`o“`a nevracejte Ročenky, ba spíše při-
dejtejim - ideální jejich snaha Zasluhuje všestranné podpory, a
tošv prvé řadě od kněží -- Bohu žel, že na náš kněžskýdorost ze
řad kněžských nejvíce se Zapomíná»!ljA druhá prosba platí vám.,
přátelé mladí, po Ročence vraťte ,Se opět ke Museujkteréi má za
sebou úctŠ/hodnou historiila veliký Význam- kulturně literární .“2
`“Zaplat' Bůh za povzbující slova! Druhá .prosba se týká nás boho-

slovců a my jiplníme. Splnění prvníprosby záleží na našich čte-
nařıchjj a my) obměnujeme prosbu a volame: Nevracejte ,,Musea“,

1 Článek v ,,Občanských novinách“ Ill. roč.~ˇčı's. 90. j e j
“ 2 -~ jhk - ,,Sursum“, věstník Klubu duchov, čsl.str. lidové, roč. I. č. 5.

.“; ˇ-
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ba spíše přidejte nám, abychom časopis mohli Vypravìti co nejlépe.
Považte, prosím, jak malá je obec čtenèářskánašeho ,,[\/lusea“! Píšeme
pro kněžstvo, kolegy-bohoslovce a s-nad ještě katolické studentstvo.
Kdybychom tu nenalezli pochopení, u koho je-budeme hledati?
l“llásime se k Vám, milí“ čtenáři Z řad kněžských, nebot' jsme Vaši,
řekl bych: krev Z krve vaší. Masáže míti zájem O nás, vždyť máme
s Vámi společný půyod, cestu i cíl. Božský Spasitel jest Vámi nám
Cestou, Pravdou a Zivotem - Vaše povolání jsme si ,Zvolili či spíše
Pán vyvolil si nás jako před lety Vás a my Vstupujemedo Vašich
řad a Vyplnime meZery,jež smrt a žalostnýrozkol způsobí; po Vašem
boku budeme bojovati aod Vás se učit užívati zbraní ducha proti
nepřávtelůrn Krista a Církve svaté a na pastviny úrodné vodit ovečky
dobrým Pastýřem svěřené, V Kristu jsme jednou rodinou bratří a
neměli bychom tu ksobě lnouti a podporovati se? Pro Vaše vzpo-
minkyna krásná  leta bohoslovných studií a na mladé snahy a tužby
prosíme Vás buďte nám Oporoııi j l t

Gbracim se ještě na vás, drazí spolubratří bohoslovcil Odhlasovalì
jsme si vydávání ,,l\./lusea“ V srpnu na bohoslovecké pouti Velehrad-
ské. To znamená, že chápeme jeho důležitost a že chceme vykonat
vše, čeho je potřeba, aby, „lt/luseum“ naše kvetlo a konalo Své po-
slání Vnynější vážné době, kdy nesmírné převraty dotýkají se až
kořenů společenských řádů“. V „lt/luseu“ bude péro naší zbraní k boji
adversus insidias diaboli, jenž usiluje Vykořeniti drahocenné dědictví
cyrilometodějské Z našeho národa: _ B

l r. . .dělníci Páně, oráči země:
Hospodin mluví ted, slyš!  ř  
Najdeš proud živý, půjdeš-li ke mně,
oběti zápal jnadvše rád cítím . ; .
Blýskáním plamenným poučuj, piš! .

tNašel jsi střed ten, mudrcem ždaný;
o něj se opři, upevníšzemi! ' t

» Satanujrozkážešz Zmizlìř z ~ e
7 V r V rNaše „lláuseum“ má cenu jakožto vysledek prace Ztic/ze a spolecne

a jako dílo É›rutrs.ké karexocitefz. A věřte,~že V tom jest jeho krása
a ideálnost, jak napsal V „Rozhledech“ redaktor 52. ročníku.-4 Ne-
stydím se za cvičný ráz ,,l`lflusea“ r Vždyt' ukládáme V něm Většinou
své literárni prvożifzy. Apologií našich článkůa básní bude nadšení,
s jakým se chápeme péra, abychom vyjádřili svou lásku k božskému
ll/listru a jeho svaté Cirkvi, pochopení pro potřeby milé vlasti a vůli
pracovat ze Všech sil namistě, ježnám Prozřetelnost Vykíáže. Apologií
naší bude dále náš skrovný počet. Doby jsou příliš těžké, proto je
málo těch statečných, kteří nedbajíce lidských ohledů věnují své síly

l 3 Rudolt Bucbý „Hodina Věčnosti t-- hodinaŘíma“ V „Ročence“ str. 34. i
4 Cl. „Chvála Mtısea“ vč. 1-2. ' l  í
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Bohu a nesmrtelným duším. l\/ly -- operarii pauci -- vyna-snažíme..
ìse, abychom vykonali__ práce každý za -dva.  A   

Na počátku sve'/20 skromné/ztoi a'ı'1'a Osızıělujeme se Zasvèüíı' Svou
pra'cıˇ, snahy a in/€dlyBožSkému Srdci jzžzšovız. Non nobis,Domine,
non nobis, sed nomini Sancto Tuo daglořiaml “ . .  

V Brně, V říjnu 192.1. ~ -
l ._ “ .. Redaktor. ,
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 PAvEL-APosToL   -z~r
 MOTTO: „Pavel apoštol ]ežíše,Krista, . K

, S j  ,povolaný vůlí Boží“ (1. Cor. 1,1).

„,,Když se zalíbilo tomu, jenž mě oddělil 'ze života matky mé a
povolal tsvou'milostí, zjeviti ve mně Syna svého, abychžho hlásal
mezi pohany“(Gal l, -15-156), od.jté chvíle jsem ,,apoštolem,nikoli
od lidí, .ani skrze člověka, nýbrž skrze Ježíše Krista a Boha Otce“
(Gal. l, 1),  .  “   i fl “  

A Pavel „nádoba vyvolená k tomu, aby nesl jméno' Kristovo před
pohany ajkrále i syny israelské“ ij(;Act' 9,15), -po celém světě „káže
Krista ukřižovaného, pohoršení .toZidům ia pohanům pak bláznovství,
ale těm,,kteří` jsou povolání Zidům i pohanům, Krlsja, Boží. to moc
a Boží moudrost“ (1 Cor.. l, 23). Dokud byl ještě Savlem, nemálo
se horšil nad domnělým lžimesiášem, Ježíšem Nazaretským, jehož
nenáV.i'dë1, jemuž se rouhal“ a jejž vyhladiti usiloval (1 Tim. tl, 13),
ale přediDamaškem Zkrotl -rozlícenýj lev a přerodil se V beránka,
ovšem V b'eránka,jejž. láska Kristova pudí k hlásání slova Božího.

' Saulujs. blasphemavit..--jPaulus non enbesat evangelium Christi
Cruciixil  “ í z . f  t ” ”

Čeho dosud svět neviděl a neslyšel nebo uslyševçnechtěl \chápati,
jak Bůh miloval svět, že je~dnorozeného Syna svého vydal na smrt,
abyskrze jeho krev spase,ni“byli, kteří V něhoujvěří, toto velké ta-
jemství 4-- vtělení Syna Božího, jeho život as Smrt na kříži, jeho
oslava v “neb§esích~_a jeho .úřad Velekněžský -- toť obsah kázání
ˇPavlových. i  A r  . '  ~

` Apoštol Pavel~počíná si mužně ja neohroženě, V synagogách "a
školách židovských se Zápalemdosvědčuje, že Ježíš je Syn. Boží a
Vykupitel, jde“ doAreopagu v Athénách, do shromáždění pohanských,
k obětem, aby je poučil O pravém Bohu, o pravé oběti -- o Ježíši
na křiži. Staví se proti mocnářům a vládcům, proti horlitelům zá-
kona Mojžíšova, proti filosotům a vědcům, proti znemravnělým Ko-
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rintanům a soběstatečným Atheňanům, volán nevolán, vítán nevítán
útočí všude na-bašty nevěry a nevědomosti. „Zbroj našeho bojování
není tělesná, nýbrž mocná pro Boha ke zboření hradeb, ježto my
boříme myšlenky(m.udrácké) a všecku zvýšeninu, která se povyšuje
proti poznání Božimu ,a jímáme všelikou .mysl v poslušenstvi Kri-
stovo (2. Cor. lb, 4-5.). ~ j
-Tato slova vystihují dostatečně apoštola nadšeného, výbojného

a vítězného.  l . .
Primíční kazatelé obyčejně rozvinují před' novoknězem plán a

progranikněžského života. Také sv. Pavel měl takového kazatele.
.Kristus sám uložil mu velkolepý program: „Vstaň a postav se na
nohy své, neboť proto jsem se ukázal tobě, abych tě učinil služeb-
níkemja svědkem těch věcí, které jsi .uviděl a pro které se ti(ještě)
ukáží, vysvobozuje tě Z lidu apohanů, ke kterým tě posílám,rotevřít
oči jejich, aby se obrátili ode tmy ke světlu a z moci satanovy k
Bohu, byľvirou vermne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi
svatými“ (Act, 26, l2-18.). A ” A t

Ukážeme nyní na jednom příkladě, jak apoštol vyhověl svému
poslání.“ Sv. Lukáš, průvodce Pavlův, zaznamenal obšírnou řeč v
Antiochíi Pjsídské. Lze ji míti za vzor misíonářských kázání Pavlo-
vých před Zídy (Actl3”,-15-41.); K t ~ . . .

V den sobotní vešli Pavel a jeho průvodci do synagogy a posadili
se mezi Zidy a proselyty. Po čtení Zákonaa Proroků byli od
představených synagogy vybídnutí, aby promluvili klidu něco 'na
povzbuzenou. x “ l “  

„A tu Pavel .povstav aj pokynuv rukou oslovil přítomné: ,,l\/zíuží
israelšti a všichni, kteří se bojíte Bohal“ [míní tu Vproselyty] V
první části své řeči připomíná posluchačům Vyvolení Zídů za národ
Boží, líčí zvláštní prozřetelnost Božíve Starém Zákoně, zvláště pak
přislíbení Spasítele Z rodu Davidova (v.il5-23). f

Ve verších přechodních (v. 23-25:) mluví o janu Křtíteli, posledním
proroku, jehož mnozí měliza zaslíbeného Spasitele; uvádí Janovo
svědectví o příštím, vlastně už přítomném Nlesiáši, na jehož příchod
připravoval lid kázáním-o křtu pokáníý ~

Cdst dru/ra' Vrcholí v bíuhe' zvësrí o přZ'c/rodu, životě a smrti i z
mrtvýchvstání Ježíše Nazaretského (v. 26-37.). ~ `

,,l\/luži bratří,,synové rodu Abrahamova a vy všichni, kteří se bojíte
Boha, vám je posláno slovo o téspáse; nebot' obyvatelé jeruzalemští
a náčelnícíjejích nepoznavše ho ani hlasů prorockých, které se čítají
každou sobotu, naplnili jetím, že ho Odsoudili a žádali na Pilátovi,
aby byl usmrcen, ačkoli na něm nenalezli žádné příčiny smrti. A
když dokonali všechno, co. bylo o něm psáno, sřıali ho se dřeva a
položili do hrobu. Ale Bůh vzkřísil ho zmrtvých, třetího dne a on
ukazoval se po mnoho dní těm, kteří s ním vstoupili Z Galileje do
jerusaléma a kteří nyni jsou jeho svědky předlidem. 1 my Zvěstıı-
jenze vším O tom zaSlZ'benı', které se "stalo našim otcům, [zóømzınçópzsa
'ttrgv nıpbg 'toùg rcocrěpoćg Šrcnvflˇeìxćoćv"“j'evOp„évrjv]_, ŽB ABŮI1 flj€ Hčtplllìl na đÍÍkáCl'l
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jejích, na nás, vzkřísiv Ježíše, jakož i psáno jest v žalmě druhém:
„Syn můj jsi ty, já dnes zplodíl jsem tebe“. j D

.V ířetı' části hlásá Odpızštènı' hřzlclzá a osprovediněnz' vnitřnz' skrze
Ježíše pro všechny (V. 38-39.). ~ r n

,,Známo proto budiž vám, muži-bratří, že ,skrze něho zvěstuje se
vám odpuštění .hříchůľa že ode všeho, od čeho jste nemohli býti
ospravedlněni vz-ákoně. Nlo Vněm bývá ospravedlněn každý,
kdo věří.“ , - z  A

 V závěru (V. 40-41) vybízí je k víře v ježíše Krista; přeje_sí,aby
přijali tuto blahou zvěst a nezatvrzovali- srdcísvých; neuposlechnou-li
vyplní se na nic-hjprorocké: ,,Vízte, pohrdači,,'a divte se a zhyři-te;
neboťtjá .udělám dílo za dnů vašich, dílo, o němž neuvěříte, bude-li
je vám kdo vypravovati.“ v J ~ 'i 2 l » `

i V království Krístově považoval se Pavel za spolupracovnika Božího,
věřící měl za rolí Boží, Boží stavbu (l. C-or, 3, 9.). Proto hledí všude
jako moııdrýtstavííelj položití základy ut sapiens architectus iıinda-
mentum nposui (l. Cor.“3, l().). jinak kázal před Zidy, jinak mezi
pohany. Přízpůsoboval se posluchačům. Reč V Areopagu (Act, l7.

ÍınımO N< ~I-Aw C/)< O <'.

22-31.) se naprosto liší od řečí- V Antiochíi Pisidské,  j . Ť
V Athénách měl před sebou' stolky a epíkurejce. Začal rnluvití o

přirozenosti Boha pravého, o jehonekonečnosti, nezávislosti a ducho-
vostí a všudypřítomnosti, ,,v němžto žijeme a se hýbáme a trváme“,
hovoří dále .o volání Božím k pokání,“,,nebot”Bů'h ustanovil souditi
svět, podle spravedlnosti skrze muže, kterého (k tomu) ustanovil,
dávaje všem víru tím, že ho Vzkřísil Z mrtvých.“ .  A
 Domluvití nemohl. Nepronesl ještě jména jeˇ a jíž mu bylo
odejíti do .Korinta. , j.“ ” , _  ˇ ~ je  K A

Pavel je dogmaíi/reın./zNeZtrácí sev moudrosti slova, nedovolává
se jako lidoví vychovzatelé krásy ctnosti, lidskosti a jiných pohnutek,
nýbrž všechna jěhü kázání se týkají ,,slova Božího“. V témž smyslu,
s důrazem _a s výhrůžkou soudem věčným píše Timetheovi: ,,Zapří-
sahám tě před Bohema Kristem Ježíšem, jenž bude soudit živé í
mrtvé, skrze příchod jeho .a království jeho, hluíse/' Slovo, naléhej Včas
i nevčas,"usvědčuj, přimlouvej, kárej (a to), se vší trpělivosti, a mou-
drosti“ učitjelskou“ (2 Tím. 4,1-2) a opět volá ,,konej„dílo hlasatele
evangelia“ (2 Tim. 4, 5). , V , L je A

Měli bychom se učití od apoštola národů, který usiloval o jedno,
aby totiž zakotvílasrdce lidská V lásce ježíšověvírou, nadějí a láskou;
větší všakz nich jest láska (1, Cor. 13, l3). I toho dosáhneme,
necháme-li Ježíše žití v. nás jakoPavel v sobě. Pak slovo Boží, jež-
hlásáme, nebudepouhýmí pláštíkem, jímž zakrýváme prázdnotu srdce,
nýbrž bude živým příkladem, jímajícím všelikou mysl V poslušenství
Krístovo. (Poznámka. Bšohoslovcům až kněžím-odporučujeme co nej-
vřeleji dílo Cohauszov-o: Paulus ein -Buch tůriPriester l9*l9, 7 lvi.)
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KAREL c KLnMnNTz  
A ADVENTUS. 

Trochu mystické vůně ze zahradySv. Gertrudy.
P. Ludviku A. Bláhovi,'O. Praemonstr. t

Tys života méhopísně teskná melodie, T  
Tys Srdce strun ton zlatý, mé haríy tiché chvění,
vod tajných, hlubokých zvučná harmonie. t i

T J , Tys čistýpramen, a já. strom, . i
t jenž na březích Tvých kvete. .

Tys jezero, a já květ bledý,ˇ 2
A na vlnách Tvojích stříbrných tiše kolébaný; .

T Tys světlo očí -mých a tváře mojí úsměv radostný
J j já spící jsem, i i ' “

 a Tys můj sen, J   
»ai pláči, a Tys můj bol. -- 5
Tys květ a já Tvou vůni, j
Ty pole a já klas, t J K

`” Tys klas a oheň já, “ A
a oheň Tys ai já jsem chléb -_ --

,, ,Tys slunce a já réva v zrání,
já hrozenjsem a Tys můj lis, T

T já víno jsem a Tys můj kvas -- A
  a Ty mně a Tobě já

jsem kalich opojný,-
kalich utrpení!

Pohaslo jitro, A
A .polední přešel .žár . i . T

, a den se nachýlil --- .
Q, jarní večer -Tys a západ -lahodný,

. V němž na noci čekám klid,
~ na Smrti svaté noc -

a zlaté světlo hvězd . . .T ›
V svých rukou lampu svoji chudou
na .prahu čekám komnat Tvých,

- r s chvící se V chladu,
slz proudy V oku,  

. “ srdce plné hladu, T A
na Záplavu světla čekám Z Tvojích Bran,

na světla květ a nehasnoucí jas a ples .
 na Tvoje, jezul čekám království:

. na život věčný! Ă r
A-S2

vfl ı|II||Iı I-- 'Iılıııíııııı'1II  
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A RUDOLF SUCHY:i 2 '

 NAŠEL JSEM STŘÍBRNÉ PRAMENYVODV ŽIVÉ.
i A A (Z denníků býv. akademika.) `  , í .

_ \ . . “ '
,“

A A   T ,,Blahoslavený,l‹do máipodil
T ,V prvním vzkřišení; nad tim

, _ . t , N j . nemá mocı smrt druhá“.
i , , , A “ , (Zjev. sv.Jana.)

9,/XI. 1916. (Když vzı‹fz'šĹ‹znz' se mi hZz'žz`1ø.)  A     
_ ,v

ı - .

Stojími na prahu ch'těje vstoupit do svatyně.Rozhlížím sea pře-
mýšlím.    P  Ĺ i ~ ,

A Jak mnohovídím, jak mnoho cítím! Za mnoupropasti tmy, přede
mnou slunce věčná-   ,  _“ ˇ  

Ještě k temnotám se obracím, do krajů smrti vzpomínkami zalé-
tám : Z, krve rodičů svých k smrti se rodím, dědictví' ubohé dostávám,

T 'abych Z něho žívořil, dokud neuhasněˇ" plamen svíce ve větrech a
a nepohodách. Nevídomý, vyhnaný,Azbědovaný syn Zbloudilých potácí
se ke hrobu z. .flh i ,   A i.,,„ í j , - A,

j Znenáhla, odkudsi Z neznámá, slyším jemnéZvuky,tajemné hlasy.
Temno .však a Víchřiceje pohlcuje! . ,  Ă ' A

A zase--,-Ated'.jižzřetelněji, důvěrněji, blíže. Ale posud hlasu ne-
poznáVám.PChci jej vítat, leč opět- ve víchřici mizí. -- Jsem již u
propasti a`““k pádu nedaleko. Tmy nekon`cčné,..,s,labost ohromná
a světel žádných a plamensvíce mé Z posledníchíitvypíjí život!  

 ,, P. . . Dítě! Dítě!! Dítě!!! --,-f -- Již jdu,Aslyšíš?! Slyšíš hlas
můj,touAhu mou, krok můj!?“- T  l T ,  , - A

Í ,Rozdmýchávám Zbývající silou ducha plamen. života, Zrak nořím
po paprscích světla do te,,mnot,odkud“[hlaspřichází a pátrám po
původci. Vždyť zdál se mi hlasten vroucíaˇsladký. t 2 '~  
, Oipospěš, Neznámý, a povězkdø jsi? A'c_o 'přinášíš umírajícímu?

O pospěš, nežˇbouřeízhasne mi Světlo aˇzalejeípláčem hrob můj!
Ale Příchozí `- zdá se -- má mocnad větryza bouřemi, proniká

blíže temnotami, ač ještě. v dálkách velkých, zjev Jeho září, paprsky
Jeho slévají se S životem mým--;A krajse jasní, propasti uˇstupují!

Stojím naprahu svatyně . J “ 2 ˇ j  

zo./IX. 1914.-   t  A   
,ìfˇZde cesta mřá~“jak hora s propastmi se potkává, ihned ohněm

šlunce aˇzas stíny pekla; hned V dálkách vyzváníjásavá píseň ží-
vota, když náhlezmlkne zvuk ten jasný a píseň“ smrti se chvěje.

t Král ften pravý zbaven jest trůnu ia dlouhoijiž -čeká na vjezd
slavný a panství bez koncevduši mé.. `  T . -    
„Zatím jest advent, mlhy, deště Aa sněhyjjdou --na zuříboje králů

mnohých. T  '  u. J- A,

.„.,,_._.... ,__ „_ vn..-....... ,._, __,,„___ V - „..._......_.„ ..-ˇ-.„.,ø.,~ .;.-.. ,.,_,.,.,_ „..,, „_ ˇ __$___ ___ Mˇ___:___,______._w



Proste, mnoho proste krále toho svatého, atobnovi království své
nad celým okrskem země! A plačte nad bídou svou, vzlykejte o
smilování. Oblečte se V roucha nová,aťp“řipravenjest stánek vhodný
pro Krále toho svatého, ať prýští se proudy milosti jeho hojné a
vyčistěny jsou studánky srdci vašich. ,  , j

o Pane, přijď, já čekám na Tebe!  . '
Bud vůle Tvá amoje podle ní, A

Í bud' sláva“Tvá, v ní stín můj ztracený,
bud' pravda Tvá, můj duch v ní, ponořen,

. J má touha přečístá, můj hřích jerpokořen!
` ~

24./I. 1915. J  T* _ A

A kdyby několik jen úderů jižsrdcí zbylo -- já jsem povinen,
a kdyby duše nadně ve propaastimřela jájsem “Apovjnen,
a kdyby jedna jasná myšlenka již zbyla - já jsem povinen,
aj kdyby bolest šílená -mne Ao rozvahu slední rvala -- ještě, ještě

N , j  A  , jsem povinen.
Povinen' každým úderem srdce k Bohu se přiznat, i

ř povínen“v sledním záchvěvu duše Spasení objat, V
povinen svojí myšlenkou zbylou k, nebi se povznést, A
povinen jistě rozvahou rvanou sésěpokáni volat, _ '

A Zl půlnočních temnot- --A k světlu se probít,
_ zesmrti hříchů k žití se zrodit, ` 4 ~ ~

zo bolestí pekla k rozkošem chvátat -5- --l
. Tož hledám cesty ty, jichž stíny světlem mroıı,

2 ja vlhk0Ajıˇc/rise teplem slıınce.sı1šı'. . . . j  

15./X. 1916. , . , .
Kekříži těsněji přimkni se,sevři jej duše má!Jest horší svět než

Zbarvila jej láska tvá. Musíš zavlažována býti krvíz .ran Krístových
ustavičně, abys nezemřela zouialstvím a samotou. A.přípra,v,sejiž
V samotách na rány mnohé, i narány tvých nejbližších. O duše,
budeš sama, sama ! Si láskou horoucí kTatíčkovi svému, od kterého
peklo tak dlouho tě odlučovalo; apeklo, ještě ted' triumíuje a, k
Tatíčkovi brání. A ty duše tolíkjiž toužíš po objetí jeho _ až
budeš bílá, běloučká, -S rudýmí růžemi od syna jeho. Otče, Tatíčku,
Tatíčku můj! Já nejsem Z tohoto světa, jako Tvojí nebyli, já ne-
slyším, když jiní mluví, a nerozıınzëjí mí, když mluvím já -- -

Jak se těším, žejiž jinak téměř neumím naslouchat než sluchem
Tvým, že téměř jinak neumíınmluvıti než ústy Tvými!

Celýsvět mizí pod oblaky nebe a já Av nich na perutích k Tobě
letě. O Lásko! K Tobě, na perutích touhy, se k Tobě, k Tatíčkovi,
od kterého již vzplenkách mne odtrhli do krajin ledovýcha temných
zavlekli. Slunce mne líbá, hvězdy vstříc mi tleskají a .celý vesmír

“ - _ _ _ ˇ _ ;,_ ___„_ ___,_ „__ _^__ ,„_,__ _,,,_„_ ,_,_____„, „__ ___,, ;_ „_ ,_._,_„__,___,._, ..._ __ ,„___,___.. _,_._ _fi„„....- ._ v‹„,«-.\.. øz ‹v--v~fl~-~v--'_---~-vf-“»1ą;_14~ą‹-vf. Lˇ-<~_~~\=.-‹“*±‹__.e`ť`ˇ, _;-,-z,=` ~ i ;\7=,-`<'A'rA' ±:ˇ;?jf""..,._~ “`^""^“z_ nľ,",“~",` v , .z› x,;‹,,;§2›=,,_,,j,_&ı{ä. mnągyngąn ~**~*-ˇ-ˇ-ˇ""""v"ˇ ˇ“ "“""~ -f` 'A""""“'vˇ"`A'“:""f"*`fl"ˇ-' f' ˇ*-ˇ-”A"`~=.` ˇ _ L_.'_ 7 „_ .__ 4 _“_'_ 5. . 1 L.ˇ_._;:..»_.'._-._-_-„_ .__ _ .;'v.z _.-__. _ 4_v-...L.'. .__..._.'.„.>„_`__-.:._-._-_..z±...ø.-.`=,...„...._›....zľ.v„zz:=,.;-.._7è-ma:ŠÍ-`zhv:l..Ä=„;.ˇđà=fŠ‹`:ı.Ť;náı“h~'-ı.Ť~Í*.=MĂÍ‹š='z1:1:v.ø=Ĺı›;L›w=._ç..;z..ø...áø.;\.l;„.x.,=fl:›t‰„;‰4zv2flť››‹‹~z+-'x:*<±~‹!››r4“l-*"‹'^--“\~'Á ^55*'““<\'ì'*^'*'3*ˇ~ ü H I _ˇš*Ä
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T večerní; Nikoho více tu není, jen Spasitel na kříží a já. Duše má ˇ

pěje hymnus na cestu k ATatíčkovi!,_(Odstupte ruce drsné a nesa- ,
hejte.mi do intímíty měl) j  P   j ,

10./XI. l9lo. _ (Odpusť rıa'mA naše vZ'ny.ľ) j i
 Klečímpod Křížem. Po kolenou jsem se doplížíl na horu bolesti. Ĺ *
Za mnou zůstala cestaslz ja který život se mne dotekl, sesinal . . _
je pátek, chladný, mlhavý podzimní den. Všechno kolem mne pláče,
--T já již nepláči. Těsně, svírám kříž, prostovlasý. Srdce) se mi jen
chvěje, -- čekám mZ'losrdenstvı'. ` ,  _ _ ,
Ť Dtevrou se? Rány Mílosrdenství, otevrou se? l jest k šesté hodině  

jest černá, spálená Avivnou. a lıtosti. Nebe není, země není, vesmíru -
není, jen peklo jest! Dábel V něm sedí a počítá kořistí. l mne zpo-
Čítá --- -_-'-! A  t A .
2, Myšlenky umírají -- --V úpění dotýkám se nohou J Kristových.
O Kriste, Pasrýří dobrý, ovce ztracené hledající, s anděly nad ná- A
vratem [plesajíc.í, záštito a smílováníˇkajících! Já jsem to --já! --
Pro Lásku Lásku! ,- pro Boha -- rozpomeň se -- -Ĺ-~ --r ! ! "

Ĺl,`íšeA kane vřelá krev na zhroucenou duši pod křížem--
Dáblové darmo hledají -- kolem kříže září hvězdy! A . l

.A  _ se  A Aioie. . ,  T  
//' V v ` `y_ ˇ O “ 'ì__, O 0 I vf V .Vrv 'I 'et,VsevedouczA,t chces-IZ, zmocnı! muj zrak avyjde vstrıc vecem prıstzml

` x

P ˇ Vidím -- -- hvězdu! Nad jiné krásnou. í ˇ
_ Vidím -- tam! A víc ještě tuším. _

_ P Hromy a blesky, pekla zvuk zmírá.
Jásavá píseň V dálkách vstříc šumí. _ . “

zv “ -

A Krev semí chvěje již poznáním novým -- A
Q ohni,nzáři nebeských barev.  

j Zivota zeleřı,se pře.,de mnou Vlní. . 2
1 Qrosít, vyslunít, pláni   

celý Aaž Azapoč-ne obzor tam, hořet l! _ t

. I 5 ł-`

lslo. (Moje allelııjo.)    t J ,
O Vánocích l9lA6 poprvé důrazně odkryt mi výsledek, konec a

smysl světovéhozápasu. Byl jsem rozradostněn, jakoby vězníote-
~vřel se žalář dlouhých let. Radost má však jest tajemstvím dob A
příštích:  A  AA   í

Dnes uvíděla duše má Spasení! Zdá se mi, že 2000 letčekal jsem j , A
.lt/lesiáše. Přijde, přijde Vykupitel, cesty jemuspravte. Velký Bože! .A
Unesu-li do doby té touhu svou? Srdce mé skáče u duše májásá! -

` ' ' \ _

  . A10 AA
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llˇllas volajici,,,na poušti již slyším!  
Ukovy serozleti stalete, o narodovel
jiná kralováni nastanou -- y
a velký je-den Král-aji nade flvŠem“t- -
il-Iosanna Synu Davidovu .-  
jenž se běře ve jménu Páně!

-x'

Betlem čeká ,nověfl Zrození. Oždanýt Každý pahrbek chci srovnat
a údolí vyplnit -- Ě Chceš, abych byl u kolébky Tvé. Spolubratří
v okoveciit ina no jakby již nebylo, nebot Zvlažen jsem rosou
naděje nebeské. --i “ i ` t

5 ‹'Dn

,Vi-_ág J

role- (vi zflˇžžšž, v ááľøzzf aaa), t   
jdou občas kol mne lásky, ty pravé světa lásky. Dvě děti Tvoje

ony nevědí, že jsou ”Ť§.ŤÍvoje a jsou svěži a sladkost navzájem zraky
prozrazuiíg krev, život buii, tak svěží, tak krásný, tak mladičký!

Ă Bivám se Za nimi. Chce se mi volat: nepijte Z těch pohárů otrá-
vených děmonem, jehož v omámeni  nevidíte za sebou se plížit. Proč
šlapete po oílýciz rzižíelv, proč Icžnˇtete liiie 9! Znořkne vám život, květy
povadnou - M- - i i _

Pojdte, posvětte dřive život Láskou věčnou a pak teprve -- teprve
ji požehnánaneumře láska vašet e i z p ,

Nesmim, nemohu volat. Přede mnou rniji láska žza láskou a za
každouse démon směieì z f   f i t  

. _ >i<as/II. rota     
Proč jsi, li/iistře, nezůstal tesařem, abys řemeslo přivedl k vìrtuositě,

neprováděls obdivunodne, nevídané konstrukce, nepostaviis třeba
velkolepý chrám Gtci? Proč jsi nezůstal tesařem, abys nabyl jmě-
na, mnoho vyziskal --- třebas pro chudé -ž- neb nestavěl pro dobro-
činné účely? Proč ,lsi nenechal apoštolů ryby lovit, o rodiny se
starat a nenabádals jich' k větší zručnosti loveni ryb? e

A kde jsem se to s Tebou potkal? Proč cbodiš stezkami Zapo-
menutými -č- či snad jsi vypu-Zen?t, Hlas Tvůj vyráží mi Z ruky
dláto a široěinu. Rci mi prece jasně, zřetelně, co žćídríš ode mne?
„Pravítko a kružirko -- dláto a, široěinfu mái-- chtěl bys jít Za
mnou?,`Cbtel bys být stavitelem ne budov rukou dělaných, ale
inženfýrem chrámu a přtbytků mých, duší li-dských?“ (Tehdy ještě
Zdaleka mi nenapadlo stát se bonoslovcern.) t e V

. ` 9
Qto./Xi, ısis. e ii    

i Největší ,představitelé lidstva stěžejnou pravdu pokolení
lidskému. c  “ ,

E* mv. CD QD Q.-nı.
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V V Vjen ve sjednocení s Bohem jest život, povznesení, života, nejvyssi
štěstí a blaženost. B “~ r _ v - i i  

Zde aspoňněkteří. j L r J ^  »
Mojžíš (po ohlášení přikázání lidu): Svědkyivzyvám“ dnes nebe

i zemi,že jsem předložil vám život a smrt,-požehnáni a Zlořečeni.
Vyvoliš tedy život, abys žıv byla miloval Boha Svého a poslouchal
hlavu jeho a přidržel se Ho, nebot Gn jest život tvůj.

_KríSínS.' Niilovati budeš Pána_,Boha-Z celého srdce svého - kdo
mne miluje,přikázáni má Zachovávati bude..A Otecjmůj bude ho
milovati i já jej budu milovati -zjevím se mu -flpřibytek u něho
učiníme-. jinéhoflUtěšìtele dám vám, aby S vámi zůstával na věky.

.S1/. jan.“ Po tom poznáme, že je pv nás, totiž poD_uchu, kterého
dal nám. I t i  * z

 Sv. Pavel.“ Čimjsem, milosti Boží jsem. --- Zdaližzco.může~nás
odloučiti od lásky Boží? ` j. Í  j L Ý ř

Sv. Augustin.“ Nespokojeno jest srdce lidské,.dokavad nespočine
V Tobě Bože. ˇ   i   í

SV. T0ma'ŠrtAııgııinSký: Vše, co člověk činí, činí Z touhy po ně-
jakém dobru. Bůh jest dobro nejvyšší, tedylásky nejhodnějši; láska
k Bohu nejvíce zdokonaluje. Vše mámekonat jen pro dosažení Boha.

Lııa'vz'k Gľanaa'ský.'Cíl člověka jest Bůh. Proto nemůže být
spokojen, dokud by se s" Bohem nesjednotil. Milost jest ,účast v
přirozenosti Božské. e “ e Q . e e

Keppler (biskup): Svátost Znamená povznesení pozemského života
s životem Božím ustavičným. plněním, vůle Boží. jednota t.a značí
v pravdě a skutečnosti účast v přirozenosti Bož-ské, byťještěpo-
zemsky omezená a jaksi pokapkách., B V  L. j .

Církev katolická vůbec oblažujici sjednocení s Bohem považuje
Za nejvyšší, jedinýcíl člověka. j i i í  

 FZ'c/zíe: Pokud člověk nežije v souladu .s Bohem, ničím není. -_
.iTrín€.`-Sjednocení s Bohem jestnejvyšší ideál lidstva; jen myš-

lenka ta byla .sto vytvořit to největší na světě, ji i, í  
"KOmenský.' Summum bonum jest jedině vt Bohu. ._

e Tolstoj.“ Spása, blaho lidstva kyne v“~Bo“hu, V původní prostotě
křesťanské. ˇ  i   

1919. (PO/nsía.) i je - . e
Když jsem se potácel V bludech aflhřišich až k mrákotám zou-

ialství,ikdžyž jsem byl štvánjjako zvěř se šípy v hrudi, když, jsem
křikem vyrazit chtěl němotu dveří v Zazděné kobce života, když
jsem jednoho přítele Otráveného „Věkem Rozumu“ jako trojnásob-
néhosebevraha pohřbíval na .velkomeziřičském hřbitově, když jinou
mi blízkou duši odporný „duch času,“ vyštval. Z těla, když jednoho,
druhého bratra utopili v krvi, a když vzápasu milionů viděl jsem
Zemi obtočenou řetězy kostlivců, brázděnou ířekami krve a slž -- a
jiné la jiné nepřehledné bolesti, uzrávala ve mě nenasytná pomsta.

`  t2   

_ . - _ _ A E J
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ja musim dychat, ja musim žít jen pro ustavičnou pomstu na
nepříteli lidstva já musím se mstít ,ažk smrti, já musim se mstít

, vVvírou, nndejí, ídskon Zvldší a všemi ctnosínzii _ z z ˇ
já musím každou chvíli modlit se O pomstu, a kam jen slovo

mé, pronikne, chci býti .apošíolenz pomsíy džíblııff   «
I

 -= “`mfl~- -v ıııiıııv `HIĚlilıııžıjıflIııllıııııııll“
9

“ v

ˇMART. PAPEZ:
l

ˇ V V VNA Dosıckv vZPoMıNEj1\/ie - --
. xy

VY„Odpocinte v pokoji“
pěji ůstalidu, B l .

ndušičkám přej po boji,
Bože, nebes klidu.
Na přimluvysv.é Matičky
laskavě hledí na dušičky,
dej jim nebes klidu! .

t Kriste, pro své umučenii
.dušičky zbav utrpení, i

~ nebes přej jim klidu; l t .
Qzříť by mohly, Pane, Tebe,  

ř andělůvm kaž vésť je v nebe,
dopřej jim, ach, klidu!

-zn ııtızı zz muHIIŠIšlıııılltrlllliıııılıllll'

 . KAREL WALTER: v
i ZLBOŽNÝ PÉvecoHLAsÚ.

Z ıišrú F. L. Čøıakøvskćhó høhøsıøvni j. v. Kzxniflfýiøvi v 1. 1821-1824.

Katolický Čech, jehož vlastenectví bývá ještě dosud úmyslněne-  
přátelskými kruhy podezříváno, může vždy poukázati nato, že k
mužům, kteří prvně budili inár‹odníŤ*`vědomi v srdci utištěného lidu,
kteří bojovali za .práva a uplatnění mateřského jazyka a vlastní
tvorbou ukázali jeho krásu --~ a tak pačalz' či lépe učinili vůbec
možným naše osvobození, náležejí velmi nZnOZZ'nadšenZ'lç,něžı' a laíkově
vřele ;3a'b'0ženSky cZ'Z'Z'cı'. K posledním patří téže Fr. L. Celakovský.

Na Celakovského po stránce náboženského přesvědčení upozornil
mne zejména Vilém Bitnar (Příspěvky literárně-historické, Archa,

l3í
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roč. Vl, č. ll-lŤ2.), který píše: „Čelakovský ° básničti druhové
lišili se od družiny jungmannovské svoji i ˇ“ ou zbožností. Sám
Čelakovský cítil vždy upřímně katolický aje vroucí duchovní
básně, (Bud vůle Tvá), překládaje dílo sv. záugustina tl-Čr městě
Božím) a povzbuzuje ksbiráni duchovních písní českých.“1 'l`ehdy
sáhl jsem znovu po Čelakovského „Sebraných Ĺistech“ důvěrným
přátelům, jež bývalyvcletech studentských mou lzamilovíanou četbou.
Zvláště mě zajímalo, jak slavný pévec „Řtiže stožžˇS2“e“, autor lržosic-ˇ
kých O/ılasá nábožerzsky snzýšiel, cítí! o Žil po roce lBvĹ2G t. j. po
svém příchodu Z Lince do Prahy. Návrat zl.ince, kde Celakovský

U3..›-››ŽLQuž QJ`I--‹5~x Q“coFD
1:3.T

CD

.vlivem Dr. Klıcpery umínil si ezasvětiti svůj život českému písem-

-4snı1nnı*›0à›n›-^--

~.nnnø-v-n~flfl ‰„».-_-vv”'^""'““'

„,,,„,„7fln nv„nv-._..-vn-nvfl

nictví, je vlastním počátkem strastných dnů v celém téměř životě.
Listy pìlného sběratele slovanských písni důvěrnému příteli líaniay
rýtovià věrně nám vyprávějí o prvéperiodě doby pro ,Celakovského
velmi těžké a bolestné. Čelakovský „živi se“ v Praze ,,kondicemi“,
poznává vždy jasněji, že ve vlasti sotva lze se mu čeho nadíti, leká
senejisté budoucnosti a proto touží po Rusku, kde vidí ,,nvězdn
svou síćííí“.  4

Snad nám stvoří katolický literární historik na pod ladě tak bozfl
hatého materiálu, jakým je korespondence Celakovské -- dílo v
němž podá skvělý obrat tohoto národního pracovníka, katolického
básníka a jazykozpytce slovans '

, „Milý drahý, jediný přiteli“, p elakovský líamarýtovi, „není
jinak, již mne nic od mého úmy neodvráti, leč, že by se velké
věcí díti musely a zvláštní v tom vůle Boží býti, aby plán můjměi
býti zrušen“. ,, zde na mne nečeká nic,než bídný bezčinný život
a nedej mně toho připomenouti, které myšlenky má duše se hrozí
-- -~“ (2,ledna lB22;) ,, .. mně nelze déle bydleli v národě
vší -- vši svobody zbavenéim. -- Tam jen hvězda má svítí -- nebot
mně nic dražšího není nad svobodu. Raději tam dost bíd život,
nežli zde býti zakoupeným -- a já nechci více mluvili,-f ak ona
přece někdy struna praskne a tyranům oči vyšlehne.“ (l-2. ledna
1822.) Čelakovského málo nadějná situace vysvitá z řádků; ,, . A
konečně ,já zde nemám žádné naděje k nějakému řádnému stavu se
dostati a tak den ke dni na zdař bůh živu býti, to docela nechci.
já se minil oddati proiesuře, přišed do Prahy nyní z prázdnin žá-«
dal jsem, by mi bylo povoleno, opraviti své- známky* ještě z logiky,
(nebo ty víš, kam mně má lehkovážnost přivedla toho rokuj -~ ale
žádost má byla odepřena a s těmito vysvědčeními nesmím k tomuto

:;“_\,~W O

»-sacm_
U..Í°...ťD*Jìˇ› 53QC'

("")‹

.<,C/J<`<'‹`*

1 Snad nám ,složí katolický lijerárni historik na podkladě tak bohatého
materiálu,“ jakým je korespondence Celsakovského ~‹- dílo, v němž podá skvělý
obraz tohoto národního pracovníka, katol. básníka a jazykozpytce Slovanského.

2 Vydal Dr. E. Grégr v Praze l8tl3~›65. _ , ˇ '
3 J. V. l{amarý.t zvoliv ˇ V té době stav kněžský cítí se spokojen „Sub

clausura“_,,,in Seminario“ V Ces. Budějovicích. B  P
 it U Celakovského místo prázdnin: z ferii, misto známky: klassy. Menší

změny V citátech pro jiný směr našeho článku neuvá.díme. í
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stavu přístoupitı, ač bych dosti, ba nejvíce dospělosti k tomu měl“.
(20.lednall822) Ĺ . “ je V j ç
~ S těmito a podobnými řádky Celalfovskéřzo v listech do Ceských
Budějovic střídají .sejiné - plné víry a důvěry vi Boha, č- pravý
odleskprosté, zbvžné, krásné duše. „Víra v Boha, dobré svědomí
al přízeň Nlůzy a k tomu věrný, pravý přítel, -- kdož by si více
žádal!“, tak těší se ,,se starostmi rozličnými zápase“ (12. února
1822), Zrìcadlem roztesknělé duše jelist Čelakovského ze dne 23.
dubna 1822. je psán po návštěvě Čélakovského u Kamarýta. Mělo
to býti poslední loučení před odchodem do Ruska, ke kterému však
nedošl~o. Zní takto: „Smutná byla, příteli rozmilý, cesta ta pro mne
když jsme tebe před dvěma týdny doprovázeli, já bych byl rád
mluvil,je'ště mnoho s tebou mluvil, ale nemohl jsem. I-lrůzou. mně
obklíčíla ta myšlenka, že snad posledně se Spolu loučíme, tam na
tom mżšíëiıı chrámu Bořıorodíce lsvaíe',. kde mıijldobrýoíec před lety
k Budëjovicůmfl mně vyprovdzeje, se mnoııse modiů/al a mě žehnćí-
vař. To bylo smutné, velmi smutné pro mne! ale žalost má byla
největší, když jsem osm dní po tobě ze Strakonic se ubíral, jako
zkamenělý jsem stál na tom vršku, kde jsme poprvé spolu mé rodné
město spatřili. i . l í _ „ i

lh/lou kolébku, ty biahé kraje "všech mýchuprchlých radostí. mé
mladosti snad jsem též posledně shlídal; moji průvodčí již mě dav
leko předešli a já ještě stál a ještě stál! Tak mi nebylo nikdy, tak
mi nebude snaˇddo smrti“. ' j Ĺ  

Kdykoli se Celakovský sešel s Kamarýtem, byly vedle literatury
otázky náboženské předmětem jejich hovorů. Námitky Celakovského
plynuly jen Z touhy po pravdě, náboženském poučení a vyhranění.
Gvšem vzníětlivá-povaha svedla jej někdy při tom k prudkosti. Tak
píše v uvedeném již listě (23.dubna 1822): „Odpusť mi, Vlastimile,
(S touto ,prosbou bych se ani, Znaje tebe, .na tvé milé srdce obrátiti
neměl), odpust mi ˇhádku tu, kterou jsme Spolu Svedli a připiš to
mé slabosti, nikoli ale zlé vůli, připomínaje sobě slov Syrachových,
an kdysi něco podobného povídá: „Kdož jest, komu by bylo někdy
Ztúst něconevysmeklo, an to přece tak nemyslí“. l l

l Že takové rozhovory byly hluboce náboženský Založenérnu Čela-
kovskému jen cestou kl většímu světlu, vysvítá jasně zřady dopisů.
3. listopadu 1822 na př. Zpravuje Kamarýta o rozmluvě své S ná-
božensky liberálním vlastencem Pldnkem, truhlářem strakonickým:
„A nyní o prožluklém Plánkovi. Brzy po mém příchodu jsem S ním
měllhádku skrz náboženství a víru. Předtím byl, jak sám víš, velmi
svobodný a/svévolný V těch věcech; ale nyní sejiž stal, podle jeho
mínění, iilosoiern. Nediv setomu, srovnávaje toto s rozmluvamina-
šimi; nebo kde jsem Tobě na odpor stál, nebyla ani tvrdošíjnost,
ani přesvědčení na mé straně,ale já rád takovýni úsudkováním
docházím světla, nebo samým „ano“ říkáním ještě žádný nezmoudřel,
proto ja',jsem brzy jedna duše S tebou.“ ,Kamarýt na náboženské
otázky Celakovského přesněía důkladně odpovídal. jakou radost

v 15 i ~ .
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Čelakovský Z takové. „bohoslovecké odpovědi“ míval, svědčí list
jeho Z posledního dubna 1823: „Kde mám začíti ajak mám radost
svou vyjeviti, kterou mně věci po deležanci přislané dnes Způsoê-
bily? Předně jsemčetl listtvůj jda po pražském mostě apotom,
nač jsem velmi žádostiv byl. tvůj r,,traktát“ ve Valdštýnské Zahradě.
Tentokráte jsem Z pole ustoupiti muSel,jsa překonán,[jsa přemožen;
ale čta nejsilnější .tvé důvody, hlasitě jsem se smáti musel. Ty se
pozastavuješ? Ne bratříčku,.byl to smích radosti, který pošelz
toho, an důvodytyto nebylysprotimyslné, nýbrž docela mému du-4
chu a_ mému .nitru lahodící. Za tuto .práci tvout ti děkuji, toť vy-ž
nahradilo napět let mé Slovesné listy. Vidíš, vždyť já jsem sejiž
dávno překonal sám; a rozumoval i jsem nedávno takto: Nejenom
katolík,_,__ale každý člověk může Spasen býti: na tom jsem stál (a
tys v tvém pojednání řekl sám: že může). Nu dobře. Společnost
křesťarnů (církev) vynasnaž-ující dosíci toho nejvyššího blaha,
majíc k tomu nejlepších prostředků, musí též Svou hlavu. míti.
Dobře. ják té společnosti přináležím, užívám“ prostředků, kterých
mě poskytuje k blaženosti a nechtěl bych. jejím osudem slouti?
Nesmysl nebo jednání svéhlavce asvémravce (sonderling)..Ostatně
důvodové. tvojí byly Ijadrní a braní od mužů -l které ctíti mu-
síme, Některé. maličkosti +~ alemáš dobře, dobře máš! --i tyto
samy, 'jestli ne docela Zvrátiti, aspoň tak se považovatidají,že sobě
pro něsvědomí obtěžovati nemusíme..To bylo prvni a mně nejdů-
ležitějšl' k Zodpovíídání .“ l . l e(Pokračování.),

' ' ø
\ ` .

. l . 0

t té Bohoslovlec Kamarýt kˇtéto práci podotýká: ,,. však nemá vlastně
slouti bohosloveckou, jelikož ani Z Písma ani Z podání nedokazuji a nevyvra-
cuji, protože jsi Z Písmanenamítal. ~ Není tocelá soustava, nejsou to ouplné
důkazy, ale jest pravda všecko, a víc Zodpovídáno, nežlis se as ad nadál. Ko-
mentár kl tomu bud' někdy oustně, bud' ho žádej,.bude-li ti ho třeba, jenom
nechybuja nemni, že jest Církev věc naše..o rozmlouvání nehodná atd. Nedrž
se mužů. ostatně vysoce učených, V tom ale bohužel veimi nevědomých* a slepě
soudících; jsout' také meziinimi kněží, ale ví se pod kým a s kým studoìvali --
jakstudovali - proča jiné sterélokoilíčnosti pravdy se .jim domakatinedal.“

f
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-3- /lacíkrvéz A ,sEN,A,Ton  e. viuceuc sevcrk.
V Podolském sa-natoriu uPrahy- Ze-

mřel po operací v neděli dne ln. října
t. r. známý katolický ípracovníkP, Vinc.
Sevěík. Zpráva vzbudila pochopítelný
rozruch, nebot zvěčnělý do poslednich
hodin pracoval. Za deset“ dní chtěli
jeho přátelé oslavití s'"nim.25leté jubi-
leum jeho poslancováni. * V Kanicích
Zl.. února l862, byl posvěcen na kněze
r. l885 v jubilejním roce c`yrilom,eto“děj-
ském. Působil jako kaplan tv Boskovicich
a jako farář na Viskách a vy Cerné Hoře,
Založil r. l89O katol.-politickou jednotu
v Boskovicich - Základní kámen V pol.
organisaci katolické. R. 1894 založil s
P.. Holbou v Letovicích -první českou
Reíířeisenku 8 poslancem Samalíkem
Založil r. l898 ,,8elské Hlasy“ ar. 1901
vypracoval stanovy, Katolického rolnic-
kého spolku, v němžbyl řadu let až
do Svésmrti místopředsedou. Vážíme
si jeho životnípráce avoláme za nim:
Lux perpetua luceat ei. 8 j l

okureovo juerteuru.
Výročí šestistyietého úmrtí největšího

básníka nebylo oslaveno zvláštěskvěle.
Přehled oslav, jejž podává tí. Dostál-
Lutinov V jednom svém íeuilletonu ve
,,Dni“~, jasně ,mluví ot upadku našeho
ideálního smýšlení. Máme však. omlu-
vu: Dante byl básník katolický - a
my musíme být za každou cenu „po-
krokoví a uzkostlivě se stříci každého
zdání ,,reakcionářství“; až pak zásluhou
rozvíjejíciho se sportu .stáváme se prak-
tickými“. To jsou jistě „důvody“ závažné.
Také nejlepší český dantista, Karel
Dostál-Lutinov slavil letos jubileum:
22. Září uzřel Abrahama._Ceský Dante
je dosud jenom hudbou'biudoucnosti.,My
však bychom ho už rádi měli, 'a proto
se snažíme mermomocí si k němupo-
mocí. Mluví se např. o předchůdcích
českého“Dante-a. Ale je s tím potíž.

' ' ‹-n , ı “

v _

Takového předchůdce představujeme
sijako-~-hlasatele ideí, na něž by bu-
-.dcvuci Dante navázal a je rozvinul. Než
Dante je velikán, největší umělec, Vy-
značujíci se origínelními, myšlenkami;
navázal-li by na ídee cizí, pakjiž nelze
mluviti of Dante-oví. Dstatně taková
příprava je illusorní, nebot' Velikého,
opravdového. umělce ,nelze vydupatí ze
Země, Dobře praví Bloy: „Kdo není
největším. umělcem světa dříve, než na-
kreslil 'edinou čáru nikd se 'im ne-, J
stane. Ničím se nestáváme - --t -_
Rodime se velkými umělci -- -- --“.
Druhá možná činnost předchůdce Dan-
te-ova -by zálfežela v přípravělitdských
myslí, aby Dante-a přijaly. Tulvšak jsme
vrženi ze Skyly na C,-harybdu: pod-
statným znakem oěekávanéhao velikána
je, že nesmí býti současníkyuznán a
přijatçjpro něho je vˇy-hnanstvi.a -kri-
miná.l. - . ~

Vyskytla semyšlenka, není-li už český
Dante mezi námi. 1.1\.skuteěně.byl ozna-
čen za něho ,básníkiBřezina, ovšem s
velkým“otazníkem.-Änis tím není možno
se __smířit. Ceský Daiite-,ëzrovna jako
vlašský musí být duševnimvelikánem,
ale také katolikem ato katolíkem prak-
tickým, katolíkem dogmatickým. Nestačí,
aby byl pouze velikým básníkemadru-
hému požadavku vyhověl jen potud, že
by k vyjádření svých vidin 8 používal
nádherných obrazů Z vkatolíckéliturgie.

.Ceský Danteje ovšem našim ideálem.
Ale se správnosti cest k jeho objevení
je to jako s demokracii: dá se O nich
dískuttovat. - L. B.

sPoR o ALOISE JIRÁSKA.
Qslavy sedmdesátých naroz.jírásko-

vých došly ohlasu i vkatolickém tisku
českém jiří Karásek věnoval oslavo-
vanému jiráskovi článekív 10. Č. ,,Týnu“,
v němž nazvav jíráskovy spisy „papí-
rovou ř“pyramidou“, staví se proti pseu-
dokritice nynější generace, jíž máme co.
děkovati, že ,,dokona1e uvedla ad .ab-
sızfˇdıım nejen práci generace letdeva-
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desátých (Arnošt Procházka o jiráskovi),
ale i -- kritiku samu“. Vdalšíčástipak
podává kritiku jiráskovýck spisů star-
ších i novějších. Uváděje příkladem
,,Temno“, ukazuje na jejich bezmyšlen-
kovitosflsuchoparnost, Zouíalou nudu
ajiráskovi upírá tvůrčí schopnost umě-
leckou. Vysvětluje, proč přes to jsou

...spisy jeho dnes hledány a čteny: Děje
se to pouhou setrvačnosti, pro illusí,
že rodina má ,,knihovn.u“l -,,í3apir`_ová
pyramida dílajíráskova se sesuje dříve,
než se kdo-naděje. Logika literárního
vývoje jest mocnější než chytristíka
-pseudokritíků“á- končí Karásek. “

,,Den“, který otiskl Karáskovu „Pa-
pírovou pyramidu“, přinesl brzy na to
článek jana Karníka (l\/lUDr. Svítil), v
němž autorsnaží se obhájiti jiráska
proti výtkámv a protikatolické tendencí
jeho spisů. Clánek vyvolal zajímavou
polemiku tv „Občanských Novinách“.

Autor její, jak vidno širokého a zdra-
vého rozhledu, právem , nesouhlasí .s
vývody J. Kariiíka, nebot naše stano-
visko k ,liráskovi se přece již vyhranilo.
Kdo nejde S námi, je proti nám - a
že mistrjirásek za Zřejmědokázanou,
protikatolickou tendenci' svých spisů
nezasluhuje, aby mu katolický literát
prokazoval službu obhájce, je samo-
zřejmé. Ostatně poslední slovolz naší
strany jistě ještě nepadlo, a že objek-
tivní“ krítilik -- izřad pokrokových, tedy
dnes ,,protiklerikálních“ -- nepadne před
jiráskem ,v prach Země, ukázal projev
univ. prot. Dra. Jos. Pekaře v „Národ
Listech“ ln. ,května 1920 při zmínce o
„temnu“ 18. století.

Nějaké důvody t. zv. vlastenectví,
jak jim dnešní ,,_vlastenecký“ směr roz-
umi, ani Sentimentální projevy nesmítu
katolika Zaslepíti. Vímedobře a plně
chápeme význam pravého vlastenectvi
a právě proto si svého náboženstvíu-
.rážet nedáme, byt' by celý ostatnínárod
Jiráska do nebes vynášel_ j  

OV'lNemuZeme však také plně souhlasiti
s odsuzujícími výroky Karáskovými. Po
stránce íormálně-umělecké musí čtenář
uznati a ocenití uměleckou kvalitikací
Jiráskovu, jak ostatně i autor článkuv
„Občanských Novinách“ dává najevo
zvláště v zakončení své kritiky : „Kdo
tedy V té jeho „papírovépyramidě“
dobře rozlíšuje,dobře poučuje.

  -zhš-
.øv-\‹'-`

Naše boss..
 Těžko věru ji charakterisovatí.Před~“
pověd' těch, kdo se domýšleli, že krutá
metla světové války přivede lidstvo k
poznání, se prozatím nesplňuje. Ba
mnohdy by člověk řekl, že opak je
pravdou_Na vrchoících lidského myšlení
již sice svítá, avšak v rovinách a pro-
hlubních jeho jsou poměry Strašlivé.
Stare hříchy ještě nedozrály v děsivé
plody; zdá se, že je nutno z kořene
vyvrátiti zbytky základů života rodin-
ného a sociálního a vývojový proces
odvrácení se od Boha provéstí do' kraj-
nosti, aby Z výsíedkůjeho všeobec-
ného rozvratu nastal radikální obrat.
je to argumentum ad absurdurn, ale
jiného -důkazů 'zaslepený duch sotva
dnes uzná. Ve změti,“j-iž připravil, má
Satan žeři výbornoua Znamenitě. ,,ob-
novuje tvářnost země. V šílené snaze
urvati co nejvice požitku a rozkoše
ještě dnes, jakoby- zítra měl nadejjti
konec všemu, degraduje sevlidstvo stále
více se své důstojnosti. Rekl-li kdysi
básník: ,Být človeˇ/rem -. to dostačí“,
volá dnes hlasatel ideaiismu 1 ,,il./lusime
opět býti křesťany, abychom se stali
opětlidmi --“, nebot jdeme-li po sto-
pách dnešního lidstva a pozorujeme
spousty. jimiž je značena jeho cesta,
nemůžeme uvěříti, že tudy kráčel člo-
věk. Volání idealistů, však dosud zaniká
v horečnérn, rozpěněném chvatu vystře-
bati raíinovaně ze života ,i posledni
zůstatek falešné radosti. v této honbě,
ďáblem přímo inspirované.,nevyhýbá se
lidstvo ani. nejhnusnějším: perversno-
stem. Pravé radosti však marně bys
hledal. Té dnešní lidstvo nezná.Vždyt”
přirozenost lidská se nemění, at' spočívá
člověk vnáručí .Božím nebo se válí v
koupeli dáblem připravené. A Leon Bloy
praví, že jest toliko jeden smutek (je-
diná příčina nedostatku radosti) a toz
toho, že nejsme Svatí. 8 í L. B.

Po VÁLCE.UKDL K
Zajisté veliké dílo ukládá se, a plné

starostí, ctihodní-bratři, jak nám, taki
každému z Vás a všem lidem dobrým,
abychom v Kristuríobnovili, co zbýváz
lidské a občanské kultury a abychom
společnost lidskou s cesty svedenou
zpět přivedli kl Bohu a k svaté Cirkvi
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boží, k církvi katolické pravíıne, která
totiž jediná nekolísá a sdůvěronpatří
v budoucnost, kterájiediná byla Zrozena
ęk nesnntelniosti, nehot' spoléhá na pro-
roctví toho, který sv. i Petrovi piavil:
,, . . . na té skále vzdělání církevfsvon
a brány pekelně jí nepřemohon“. (i\/lat.
.XX/l. i8.)” Zatíni co kolísají Zařízení
předků a všelidské jest v nepořádek
uvedeno, poněvadž porněry veřejnéjson
pohouřené. , s  .

(Z encyklikyí sv. Otce Benedikta XV. :
Frincipi Apiostolorurn Z 5. M20).

 Nnssenesco.
 Kˇvelkýnı věcem, k ,velkým činům,
nadchne jen velký cíl. Uspěšnejednání
předpokládá pochopení ákoln, jasné
vytýěení mety. Slova básníkova (Svat.
Qecna) .- slálo jenom ten, kdo Ztratil
v sebe víru, a malýten, kdo Zná ien
rnalý, cíl -- ison inašnn přesvěděenírn.
êtojí opravdu Za to, abych Zde uvedl
několik výborných myšlenek kněze Fr.

Kerera. i
i Veliké eharaktery nionon se vvvinouti

jen ve snaze po vysokých, ideálních
cílech. jest vůbec nutno, abychom se
ve svém snažení co nejdále odvážilí.
Kéž jsou naše tužby vždy velikýnii, Z
nich přijde nárn spasenířfl/elké nšvšlenfl-
kv jsou nntnv pro krise národů. Opa
tiˇitiˇ národu velké nivšlenkv, ideály, Šest
vskntkn čestným úkoletn, jest ne_“ivyšší
prací lšnltnrní. jako v krisich národů,
tak i vkrisích časáíson velii‹.:é myšlenky
Záchranon. Veliká myšlenka živí nad-z
šení po staletí. Víra ve velké ideály
žádá duše velkoinyslné a hluboce ža-
ložené, iež jsou sto Ze sehe vystonpiti
a vstoupili do nekoneěného království
Pravdv. Dosud měla katolická církev
monopol na ideály, tak dožnal r. M83
írancouzský president Lonhet. Nyní má
jí býti vyrván?“ /

Každá doba má však své vlastní
potřeby 'a nebnde před- soudem Božím
lehce váženo, Zda úmvsiy Boží layly
prováděny či nikoliv; ll/lv netážerne se,
cosnčíin se líbí, ale ěíın bychoni se
Boha ne_iŠlé_pe žavděčilí. Býti knězern
Znamená hojiíí nejtěžší rány lidstva a

splnití Z lásky k Bohu dfnlné nej-
vvššší přikázání : Kolo naplnil píˇikázání
lásky k bližnímu, naplnil celý Ĺgzákon.

W

~-zıııınnnnnnn-v.„...„..„........_.„...-...v.,.._„.„_.--_. ._

Proto nejlépe dokážeme lásku k vlasti
- jsmet' především poslání khvnoucínı
ovcirn národa svého ~ Zhojínte-li rány,
utišíme-li bolest právě“ neìpalčivějzší,
nejnaléhavější. A byli bychom slepými
a, hlnchýrni diagnostiky, kdybychom
nenznali, že tím Šest inoderıiípohanství
~-›- nevěra a hřích. Tot jest náš úkol,
naše _slnžha Bohu, postaviti si se všemi
silralndi 'proti této Zhonbné chorobě doby.
"laz laska k vlasti háráovnás jako v
bnditelich našich, jenže tehdy jazyk,
rodná řečflhyly v nebezpečí., Aoiežlto
nebylo obav o víra, náboženství, Za-
světili svůj celý. vznzět národnímu ideálu.
Dnes osvobozením národním dozrály
jejich huditelské snahy, neníjiž Zvlášt-
ních. obav o národ,ale jedná se o samu,
duši národa, (jak zdůrazňuje též l dp.
Klernentv,,Ročence bohoslovců“). Proto
heslo,l:›ndi`telů nabývá nového smyslu,
probnditi totiž národ Z lethargie duševní,“
oživiti rnrtvou duši: On“šnía'restauirare
in Christo. je to heslo papeže Pia X.
a tím vyznívá encvklika nynějšího sv.
Otce (výňatele na jiném místě), to při-
pomennl nám Msgr. Dnâezdlákvpřed-
prázdninové schůzi Růže Sušilovy,
se jedná dnes především O nevěra a
hřích, V letošních nvodních přednáškách
a konferencích naznačil ilgen. vikář
brněnský pızelát Dr. Pospíšil i veledp.
regens dr. Sústek. Tokonečnějestzná-
nio Zdenní Zkušenosti veřejného života.
-- Všechno to inspirovalo mne ke kon-
krétnímu, přesnému vyjádření časového
úkoln, k časovému vyiádření drahého
odkazu Snšilova, Šak je předkládám sv
programové básní --Whesil: Za víru
vlasti a ctnost“. . "

Nnže, na poli Zděděnérn líchu novou
Začínáme, líchu nesnznrnězatvrdlou mo-
derni nevěrou, Zarostlou bodláčím po-
hanských rnraviii. Qsiřelý hlonček. oráčů
a rožsévačů v iniákotách .století dle
vůle Vítěže Zaípaliiíe pochodně k osvět-
lení a vyčištění kraie. Koronhev třímá
horienínadšenců, úhělem praporcedech
Boží vane. ()di hvozdů Sumavy přes
štíty Tater“ Za vlasti víru a Za vlasti
ctnost rozlet' se volání ve svatšf boj!

. ' .,_....y'
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K oDLUcE cínkve A STÁTU.
Pusté štvanice proti Církvì vden-

ním tisku, na schůzích a pod. Znechuvz-
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cují- se vážným lidem, kteří jinak Sami . univ. proi. Dr. Pekaře, kterýza své ,
nesm,ýšlejí^p_řátelsky s Církví, ale přes. mužné vystoupení v kulturně-historic-
tonesníži se na úroveň. štváčů,ba od- kých sporech upadl, v nemilost ,dosa-

' i váží se _i odsouditi veřejnějejích počí- lvadních stoupenců aobdivovatelů.Cír-
. nání,ľ\/lůže nám býtipříjemné, uveřejní-li kev, Kristova přestala vítězně těžšíboje Z

si takový projev liberální noviny nebo J a pobromy, než by mohla způsobitod-
časopis, Z jehož čtenářstva právě jsou “ luka u nás. DdvěřujemevProzřetelnost
radikální stoupenci aprováděčiodluky. Boží. Ostatnsě,kašetsetnejí tak horká,
V poslední době příneslybrněnské „Li-< jak se vaří. Uprava poměru meziălírkví  

»dové.Noviny“ Zajímavý článekoodluce astátem není ještě íodlukou a o této
církve Z péra vysokoškolského prof. 'úpravě budou rozhodovativážní lidé
Dr. Fr. Weyra. Píše mezi jiným: ,,Čte--i a k tomu s ohledem na mezinárodní

“me-li O-projevech pro odluku a pozo- ” situaci, ježbude jistě ochlazovati roz- `
“ rujeme-lijisté události, jimižta-to odluka, t pálené moˇZky radikálů.  

jak se říká- „via factí“ má býti-uskuteč-í ˇ i ` í   i j j. H. Z
-něna,neu«bráníme-se dojmu, že příslušní s , ' * l Z * Z

čínitelé~nehoráZně se těší na bu-doucíiiit ' ' ' i
vøjnni, tø jest nflínøvêvyuán.i«j.zı‹èêh0Sil'  HNUTI KATŰUCÍŠEHŰ a ,

j kulturního boje.Proti tomuto dlužnosi . j j ŽŠTUDENTŠTVA
uvědomiti, že „kulturní boj“-. V tomto i. l i 1 f i i
smyslu-je čirým anachronismem . _. .. . učinilovposledních třech letech značné*
Možná, že timto způsobem možno zís- s pokroky, jak dokazujímanifestačnísjez- .
.katifl-několik hlasů pro příštívolbys . . . dy" v Brně r. l9.'/30 a` V Praze letošího  
ale moderní prostředek to rozhodně není. roku. Nyníje nutno hnutí osamostatnit
Pro ,,ku-lturní boj“ není 'prostě lv .naší sociálně, abyfnetrpěloterorelm student-

 doběžádného podkladu a nálady a je stva po,krokového.l-llavním prostřed- i
 velkéne-b.eZpečí,sže by nakonec dospěl kemk tomu je vybudování kolejí pro .

k podobnému iiasku, jehož se dožila vi naše studenty V ,universit-ních městech
 mnohých případechuměláakce přestu- republiky. Akci vede dobročinné sta- V

pováníz jednécírkve do druhé bez vebnídružstvo katol. domů .student-
vlastní í pohrıutky náboženské, nýbrž ských ,,Sušil“v Běrně. Družstvo vydalo.

. prostě Zl agitačních ja demonstračních Zúročitelné podíly í(akcie)“ po 200 Kč,
i důvodu. l\/locnoucírkev katolickou,-která jimiž si má opatřiti úvěr potřebný k

rozprostíráseipo celé Zeměkouli,.akce realisaci plánu. Nejde tedyodar, nýbrž í'
tato, jak se miolılcotoěekávatii, znatelně o půjčku; V katolickém studentstvu vy-

- nepoškodila sa nestali jsme se od církve růstá stavu kněžskému řada nadšených
odloučenější, než jsmebylidříve., To, a inteligentních spolupractovníkd, kteří
co platío přestupování, platí-téžonaivní se jižınyní čile áuplatřzují. Bylo by ve-
akci odstraňování. křížů ze škol la jiných fiilikou chybou ubijeti' tento idealism hned  

A místností nelze. dost zdůrazňovati, žey V začátcíchnepochopenímaodepřensím i
skutečně svobodomyslný člověk . . . l. existenčních ptodmíne-k.,Uvážíme-li vý  
nebude sice-'míti Zpravidla příčiny při- znam katolické inteligence, jež vychází
pevňovatì. kříže tam, kde nejsou, ale že , . Z akademických spolků adále okolnost,
též rozhodně nedopustí se nevkusu,aby že katol. studenti středoškolšti vstupují c ,

' je_oQdstraňovaltam,kde ode dávna jsou. do bohosloví, docházírne kzávěru, že z
Nebot' kříž je tak vznešeným symbolem zdárný rozvojhnutí našeho studentstva
jmravním, že klaněli se .mu největší ìjejedno Z životních podmínek katoli-
duchové vminulých dobách a nenítedy cismu u nás. A kde jde o kořeny ná-
mnoholzžádánok anína československém boženského života, tam kněží a bpho-

- pokrokáři. -chceme-li, aby jej klidně slovci nemohou býti lhostejnýmiifiadai
“ nechal visetitam,“ kde visí . . .“ Slova kněží již se akce súčastnila. Prosím -

učencova bysi měli Zapamatovat hlavně I všechny kněze a bohoslovce, aby V,
učitelé, kteří čtou „Lidové l\loviny“.jim zájmu lepší budoucnostíCírkve sv. u nás _
ovšemsjestučenec autoritou jenom tak „ přispěli k brzkérnu vybudování, katol.

“dlouho,~ dokud, bouřírproti klerikalìsmu studentských kolejí a upozornili naakciv
a Církvi.jDr. Weyra stihne asi osud ve svém okolí. c t i L. B.
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ZmýlìliˇSe ti; kdož byli přesšyěoüžeoi, že po přeˇvralcü Zůeízaoou
naše ykněžslšé Semináře prázdné. Polššìżšía doba Šìslš pšìšsoìšila aeolaze
napřílivl kněžslšého dorosáa, ale aaa ešrulšé S`lš°aššě “€i,lëžlżeřš ee neolššofl
ženě přihlásili do řaelpřeclaíclš loošovnllášfš l<lš“ìSlovyel“ż, š“šal“šiš~aoÍìll las-=
kou a nadšením značné procento těch, již V roZl”lo€šš“šé eâoloě alšazall
Se,,puSìllanìmeS“.Claeeìe ešíšlžazy? Posloužlnlproelýšfa obrázkem, V
jistém českém semináři, lšlerý míval před valšžoo nejyěíšš poč
tlìeologů, čítal na ZyačaÍétl‹:u minulého šlžolšżoflšo roláuˇ preře
Svoje České kolegy ae vzav oìo pošlu až sebe oìospěl lš čísla olvaozaìeìıl
A těch dvanaeż Slíoilo' neobmezenou věrnost lărlˇelu a íllľlžfl/É, Zaayě-
lilo Se B. Srdei al na pamażlša Záslioo věnoval orelelšl každému
pamělní obrazek ee jménem Éeelaolšo Z apošlolů. 'ljřýš/ššaela l‹;: lomu
oorázlžlı není lřeba. Slačš jen Zaoìumalzš Seˇnad elm, oìomyˇešììš, aˇoalž
nilšolo nebude jej toazývaü „řangličlžaiřevżyím“ nebo elwìlláeflę/yřšìn; zaìšfl
chvěvem SenlimeoÉaliÉy,` nýbrž V něm uzná orožlevl možné oeìlšođla-
noslielš oběll nejlžrajšflějšl. -- Smaëzae náboženské lpoměšylnaše aezz
mohly Zůstażi bez vlăvul na mysl ñađoueíešı É/»za ˇ  

Pozomjíce Zejména poslední e lřžnasne pľoâšnaoožeaešššl šly
musžlš jsme Vzlžřllšnoażl do l`L`šl“šlÍ`š naší ylasll, že my; bae'“oaf` Z
se nelekáme bojfe pro Krista, že negfeo není prost* la, 4
nás mohl *oolvráüli oolNělšo, nýbrž Čím yašaĚye§Ťš ^~“ “ lz,
lgullurnì" boj, tím slfšoš“oueaě§š€ laelšou laadenšell
Rímu, tím S větším úsìlšm a oadšeyšìím ožššelelne V boš “'
nejvyšších „síallžů národa; Vlıofltlnou př' Sl;ll<loš“mšlìl l
bol“šoSloyeclfl:`ý Sjezoìaa Velehfaoiě ve l a

Sjezd byl Zahašˇea Za yelmzš pel-šae lřlčaelš Éoošaoaloyežž a * -
V I
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nelšolìzflt alžademìlžzů se Súčaslošloì BQ Srooa odpoledne o _“
pruvodem od „Cyrilky za Zgoevu pısae „Ejllle ex/lìľelellf“ Í “
Průvodu Vyšel VSÉˇříe j. afeišżšìsláao dil“. Slošayšš a uy 4* do
veleclìrámu, kde poutnllšy uvlżal S lšazaliešššy 9 %lš“aŤoy j.. -“
nou řečí na heslo: Velehrao; oaššm orogšfaošešìl. lílažozéäol _ l
musi prooiššflıoul Sl<álo;oeV1“loeˇ'€Pe'“'o“ova, lšorlšva ooěoiąaà/oS*ż
láska Janova, neboť ìřl lylo Vlaslnosll Šsoa ooeleltaloým znakem
našieh věrozvěslů a tvoří Základní, 'šçroìšzx/ašžšž yalžlžoľel elaelšžı eyrìlofl-
melodějskeho. yňlasledžovalo vaýˇyanš Daella Syz aa Syn oožeššššaoí -S
lzšrállšou adorací ˇ
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0 půl 27. bod. zahájil ve âlovanskěm sále předseda ,,Ĺit, iednoty
olom. bobosl.“ dp. Kviiek scbiìizi. Po pisni ,,Bože, cos ráčil“ vitá
srdečně všecky účastníky a navrhuje předsednictvo, do nělˇiož zvo«
lení: Dr. Skrabal, t. Č. děkan cyrilonietoděiskě lakulty v Ůloniouci,
vicesuperiori G. Kutal, Brn Erant. Qlnek Z lšrorněiiže, Dr. l-lracliovfl
sky Z Olomouce, akadernil/iR. íšocbor-ec a dva bostě trancouzšti:
lh. D Ch. li/iarcel lli/loyse a Ítflezesplier-Ĺzanirange, docent university" Ó

pařižs i/ýkonnýrn předsedou zvolen zavšeobecněboiásotutatiěek
bohos °, jenž řidil většinu bobosloveckýcb sjezdu ndp. arcibiskup
Dr. Stojian. Následoval iadrný pozdrav, ctp, `v'onldráěka -za ,,R“iiži
Sušilovu“ v Praze a kol, Socnorce lšstředi ka,tolickěbo student-=
stva ěeskoslovenskěbo. ˇ _ z

Na to ujirná se slova nadšený pražsk“y'ˇ no`v/okněz,Vtviirce Svazu
boli. _iednotP. K. C.žŠleniezii a mluvi natliěina; ,,iÍiˇinpovineii;°esi
jedizoiíiifec kaıioíie/ľže' Ci'i“ir“i›i'?“, ~~ bláni děiein Qirkve, ie třeba vědět,
kani Šderne, niusime znali cil -+ a k tomu cili věěněboš života je
nutno znáti cestu. Cilern je líristus, cestou církev a zaiirnto cilein
v tělo cirkvi ide se krásou n unn'rdnš'nz. ,lediiini sloveni, iednotlivec
katolické církve jest povinen oběnppo vzoru ležiše lërista, kterýisa*
neikrásněiši mezi syny lidskými svou Božskou krásu na křiž pšibžfi
dal -- v oběť Za břicby. Űběť tedy obsabuie v sobě dva pointy;
poieni neporušenosti - dokonalosti, čili krásy, a polem zniěeni
této krásy v nezištný dar, Pánu ~--idestructio` doni, smrt. Kristus,
náplň všech oběti, zakládá Cirkev a všem, kdož cliiějiibýti spaseni,
všem bez rozdilu praví: „Si o,Ťuis vult venire post me, abneget
seinetipsunı, tollat crucern suarn et seduatur rne“., Kdo tedy obce
přiiiti za líristeni, niusi být podobný lebo kiiáse, musi jako Űn u-›
mět urnirat. V tom záleží ideál k“řestŤanslrěizo života. Unešni společv
nost snad nebude nikdy scbopna splnili tento ideálgâ kdo je
povinen tomuto ideáluse pi'ibližiti,' do ie povinen realisovatšvan-
geliurn, to isou vůdcově společnosti, at laikově, atf kněži, ale kněži
především. líněz tedy vsprvě řadě povinen sve církvi krásou,
a to krásou ducbovni, vnitřni t. j. dokonalosti li svatosti, Svatosti
tě rnůžeme dosábnouti věrným napodobenirn, přizpíisobeiiim se Eožfl-›
skěmu llvlistru, jak to xfyiadřuje sv. Pavel: ani non ego vivo, sed
vivit in me Cbristus“. blež k oběti nepost ýti kr“ásn`§?tn, svatýin
-- ie nutno take uinirat, Qbceflflli kněz býti svěntu stádei k spáse,
musi zaiiumět a cbtit urnirat. lot celá rnyšlenkakněžskěbo života,
tak prostá a jasná a přece tak nedostupná a nepocbopená. ,le to
ono podivně umiráni, oz němž niluvfksv. Pavel v li. listě ke l{or.„
kıap, Vi: „Quasi rnorientes et ecce vlvirnus“, vyvěrajici z blubokýcb
studnic tři božskýcb cnosti, Z kterýcli ie možno sestavili způsob
života, k němuž e snad ,potřeba vice rnilosti a energie vůle než k
samému rnučednictvi. Viře odpovida poslušnost, proii naděii stogi
chudoba, démantem v koruně života, lásce, ie věrnost čistoty. 'Víra
a poslušnost, naděje a Chudoba, láska a čistota -- toť kánon du-
chovního života moderního kněze, Zapomenutý a nevšinianý. li/lusinie
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však se k němu nekompromisně vráiiri, abychom byli městem na
hoře vybudovaným, světlem do dálek planoucim, abychom jako
ohnivý sloup lid svůi Z pouště nevěry a iyr“anie úpadku vyvedli v
Zaslibený ráj Božiho lžrálovsivi. -5- V p  (Dokonč.)i

ZBRNA. . .e
Činnost „Růže Sušilovy“,v druhém polo . škol r. 1920-o-21

nezůsiala pozadu Za pololeiim prvnim, ba ci, že se ještě
uiěšeněji rozvinuia. W   é Í  á ‰  l p _

Dne 13. a 20. březniae lQ2l přednášel kol, Vojt. Kirchynęr. H. r.} o
rus“ké"mzbo.lševismu;, jehožhrůzy za svého čtyřletého Zajeii v Rusku
sám prožil. „  D ~ = , i D

 Dne 24. dubna kol. Jančík josei Íli. ročnikì podal nástin života,
činnosti a významu sv.Eirema Syrskéhio. Pěvecký sbor Zapěl Nlodfl-
litbu od J. L. Zvonaře a někteří kolegové recitovalì přilehavé básně.

si Dne, l. května kolega jindra Di. (li. roč.) zajímavě pojednalo
příčinách a následcich beZvěří,kreré nyni V našem národě tolik
se sırızz ^ 4 i  

Na ienio den připadlofiaké oůleté jubileum vydániiprvního čísla
bohosl. časopisu ,,jara“. jubileaiohoro jsme vzpoměli na schůzi
dne 8. května, na krerou byli pozváni dosu žijící přispivatelé ,,Jara“

.a „Concordie“ :. dp. kanovnik Svoboda, arcikněz Novoinýfa kons.
rada Fr. Beránek. Dosiavii se dp. kanovnik„_Svoboda“, Ostatní se

ěomluvili. li/iimo, io přítomen- byl kanovnik li/isgř Dr. J. Kupka, Msgr
Dr. _ios.Dvořák, Nisgr Dr. Jan Sedlák, regens Dr. Al..Dvořák, ,spi-
rirual P; Schmidt T. i., Dr. Marvan .l`\/ier., Dr. j.Samsour, Dr. Ani. jelen,
Dr. K. Skoupý, docent j.Sianěk, básník E.._l`\./iasák a seminarisré.--

 Pěveckývsbor zazpíval Pickůvosborz Slavný den. Po recitacich
básní Vi., SiˇŤasiného Z „jara“ a ,,Con‹.:ordi,e“ vyličil kol. K. Jeřábek
(ii. r.) vznik a osudy prynich časopisů bohosl. „jara“ a~,,Concor-
die“ a ocenil práci Vi. šťastného ajeho družiny. ---ž Krásná jeho
řeč odměněna poi:leskem.'Pěvecký sbor pak Zapěl Beethovenovu
li/iodliibu pod hvězdami. Poté dp. kanovni,k Svoboda ujal se Slova
a poděkoval se ve jménu všech druhů šťastného, kteří dokonali
běh života svého, `i dosudšžijicich, „Růži Sušiloivě“ dik Za uspořá-
dání této oslavy.;Prosi Pána Boha, aby toto nadšení V budoucnu
nadáie v zalumnárě setrvalo a .Pán-Bůh je provázel požehnáním.
Nisgr Dr. janošediák poukázal pak na to,že .oslavujenfıe-li Sťast-
ného, musime na prvém, místě oslavovati Sušila, jeho učitele. V
Sušilových intencich musime pracovari. a pak Z ,nás budou kněží
věrni i Ciˇrkvi i vlasti. Doslovern předsedovým byla schůze skončena.

Při této přiležiiosti uspořádána. výstavka památek, dopisů a j. Z
šedesátých a sedmdesátých lei minul.šStole_ti. Vyloženy byly všechny
ročniky»,,lI\/iusea“. Výsiavkapnámuekázala, co Zmůže tichá, ale obě-
taváprace bohoslovecká.. l  D ` l
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Dne 22. května koiega ÝBenáč`ek Šjigročjpromluvil o životě a
činnosti Fr. Sušila. i?řednáška,.,dukladně propracova-ná, ,přispěla k
většímu pochopení významu Sušilova. li/lsgr Dr. Sedlák J. připomíná,
že vchvála vzdávaná Sušilovi,“nemá býtin ore, sed in opere. z

Cinnost ,,R..S.“ v tomto období zakončena schůzí dne? i2. června,
jejíž programs byl: l. P. llířížkovský, Hvězdy dvě _ Sbor. 2. Sv.
Ĺjyril as li/ietoděj či íˇius? Přednáška kol. j. Pešky jlll. ročj 3'.« Vi.
Stiastný, První bohoslužba na Moravě. Recitace.^4. Husitsltví, Před-
nesl kol. K. jeřábek jli. ročj. 5. Kreutzer, Den~Páně. Sbor. Před-
nášky dokˇázraiy, že ,národ bude zachráněn jen přikloněnímse ke
myšlence cyrilomľetodějskéva že husitstvím národnezískal." -- J. Ni.
prelát Dr. j. Pospíšil vyslovil na konec svoji radost, že dědictví
Sušilovo u nás nevyhynulo. Naší povinností jest Zachovati národu
víru v itristaa tíıntaké národní existenci. í 5 A  e

Valná hromada „R S.“; konala se 5. června. Po zprávách činov-
nilšˇtr zvolen byl nový vybor: Kol. řiudeček jos. jlV. r-j. předsedou,
kol. Benáček L. jit. rjjednatelem, kol.;Sevčik Bob. jlil. ráj poklad-
níkem, kol. Kraus Fr. íll. r.} administrátorem ,,l\./lusea“, kol. Peška
j. “jiV., r.j knihovnískem, kol. Jeřábek K. jlll“.r.} přísedícím. li/iimo to
dány směrnice pro _prázdninovou činnost a zvoleni delegáti na vele-
hradský sjezd bohoslovecký.  Q ' li S D ~  

 Nutno se ještě zmi,niti,.že letosbylo obnoveno pořádání akademií
k poctě .sv.i,'l"`omáše Ad. Akademie konala seo, března a program
její byˇlzl.) i-iymnus ad honorem scti Thomae Ad. auctore j. l-lro-j
mádka. 2.) Serno dethemateıl Ucta sv. Tomáše Ad. (J. Hudeček,
til. roč.) Sl Smrt í{ristova,. auctore Fr. Picka. At.) Sermo de themate:
Die' Enltwickelungder scholastischen Philosophie. (Fr. li/lerth, l. roč.)
5. Zpívej duše, Pánužalmy, auctore j. li/taiát. Akadeemiejj se súčast-
nili: j. It/i. biskup Klein, li/i. prelát Dr”.«jos.- Pospíšil, `Íkanovník
lVí'sÍgr. sDr.I„jos~ei Kupka, dp. předšstaveni,Nlsgr.Dr. jos. Dvořák, Dr.
B. Sústek,D, DS. Ä.,ıDr. jos. Samsour, Dr. Aut. jelen,fDr.>jos.ˇ Krafl
tochvil, Dr.sSŤkoupý,.Dp. Ferd. Dokulil a j. -- Akademie se vyda-
řila. j. Ni. pan bľiskup projevil radost Z naši práce a vybidl ke další
činnosti.   š e   z D, S

. Práce za .krátké pololetí vykonáno dosti. Další činnosti přeji :V
žžzdař Bˇžflhì“ › ~ ˇ V Ť , V "i:“>°* ' e D D I D. . ,

e 4  i '  e jančik josef, 0a'síup. jëdnaíel „R S.“
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V  ~ Vychází ve Brně`y_(AlumnaÍ€) pětkrát V roce. _

Røčnik Lııı.   ‹ .  “ o   Čfsıø 2.
Reázxı<±øfiz JOSEF HUDeČEK_ -AúnnežnžflrfáżøřžzFRAN'I`. KRAUS

v _ ˇ __ . _ _ i ; _ _ __   e zzeoı-lomu. PLANıTA_    
Předplatnéi” na 53. ročník:_l() Kč pro bol'ıosloVooeČiastudenty,

 A 15Kč pfo›_ostatní odběratele.  p
_ _ . - _ ` _ › _ _? ,-2

` “ Poviolenoz biskupskouo konsistoří dne 28. listopadu 1907. '  

 e [Redakce iadminist1“aoeeVoBrně, Alumnai.  
_ 'L " „ _ ~ 3
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N A P Ř E L o M U_

Ó Bože, jenž jsi
j -- ve tmě mě duše

7

E aspoň jak za noci chrám,
Ó věčný, vztyč se, Duše?

Již nejsem hodný
plesati v Tobě,
dětinně tak jako dřív Í t
Tě laskat Tvé jak tobě -~ --'š"

Ve dnech mé duše
sluncenťs mi svitil, T _
radostnou víru jsi dal,

PV V VZar stesti v duši vznítil.
' ı

Ted v noci smutně
svitiž mi lunou, _
v Tajemství viru mi vrat“  
jen pevnou, byť ne slunnou - mi T
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SV;EFREM_SYRSKY.
1 _

O Brzy po encyklice „Spiritus Paraclitus“,` kterou byl po zásluze
oceněn význam sv. Jeronýma pro církev svatou, vydal sv; Otec
Benedikt XV. növou encykliku „Principi Apostolorum“ (5./X. 1920)
osv. Efremu Syrském. O vzájemném vztahu těchtodvou sloupů
církve. ve starověku" se v ní praví: „Vždyť jeronym a Eirem byli
téměřvrstevníky, oba byli mnichy, oba obyvateli Syrie, obavyni-
kali znalostí a studiem posvátných knih. A právem bys O nich
řekl, že jako ,,dvasvítící svícny“ (Apoc. 114). byli od Boha určení,
aby jeden osvěcoval západ, druhý východ. Obsah. pak jejich spisů
jest  stejně dobrý a téhož ducha; ˇa tím se stává, že jako Z nich
vyzařuje jakýmsi způsobem svorné a neměnitelné učení Otců vý-
chodníchiizápadních, tak zase jejich chvála a sláva splývá a pojí
se v jedno.“  _
t Encfyklìka „Principi Apostolorum“ má hlavně význam pro církve
východní, které nejsou ve spojení se Stolcem Petrovým. Již v ency-
klice ,,Spiritus TParaclit'us“~ sv. Otec vyslovuje přání, aby tyto církve
se vrátily ke Stolci Petrovu, od kteréhojiž příliš dlouho jsou myslí
odvráceny. Poukazuje při tom na to, že ,,sv.Jeronym, kdyžvjoněch
(t. j. východních) krajinách žil a když byl použil za učitele Rehoře
Nazianského a Didyma Alexandrijského, nauku východních národů
souvěkých shrnul v onu velmi běžnou větu: „Nebude-li kdo v arše
Noemově, zahyne za vládnoucí potopy.“ (Ep. 15, 2.)  V encyklice
pak „Principi Apostolorum“Ť sv. Otec dokazuje na příkladu sv.
Elrema Syrského, že církve východní s Církví římskou ve spojení
byly. A nyní, kdy mno.Z_í\národové východní nabyli svobody,'bylo

“\Literatura: _  a  _
Sancti Ephraem Syri opera Omnia. Ed Ger. Vossius.ŤCo1oniae Agrippinae ,

1675. I r z I  
Reden deS__ heiligen Ephrám des Syrers über Selbstverleugnurıg und einsame

Lebensvveise.Ubersetzt von P. Pius Zingerle O. S. B., Innsbruck. Wagner 1871.
(Zkratka: Reden.) j s _ . _ _

Dr. Otto Bardenhevver: Patrologie. I~Ierder.; Freiburg im Breisgau 1901.
(Bardenhewen) j j 1 “ 1 _ _ r í

A1. Baumgartner S. ].:` Geschichte der Weltliteratur I. Herder. Freiburg
1897. (Baumgartner) I 1 “ j _ T  j “

1 1 Encyklika sv.Otce Benedikta XV.: ,,Princip_iApostolorum“ (Acta Apoštolicae
Sedis, An. XII., Vol. X111 1920) (Encyklika) I a

_Dr. Jos. Fessler: Institutiones Patrologiae. Tom. II, Oeniponte. Felt. Rauch
1851. (Fessler.) 1   „ 1 se

1 Kon. Kirch S. J.: Helden des Christenthums I, 2. Paderborn: Bonifacius
Druckerei 1914. (Kirch.) _ I _“ _ _ r

Dr. Al. Lang: 'Otec pouště svatý Jeroným. Olomouc 1921. (Lang) t
_ S. Hieronymi: De virisíllustrìbus c. 115. `“'“ S

_ Wetzer und Welt'e”s_KirchenleXikon. IV. Bd. T a " »
P. Pius Zingeřrle: Ephräm, der Syrer. (Zin*gerle.) E '
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by si přáti, aby se` také vrátili Zpět do lůna Církve katolické a
tím nejlépe napodobili zářný příklad Eiremův, jenž jest u nich vše-
obecně uctíván.. (Elio) í si í

"š/šimněme si poněkud osobysv, Eirema Syrského! , j “ .
íiírem (Elraim, vlastně Alrem) narodil se za císaře Konstantina,

tedy ne před r. 305 po Kr;,nejisto, zda vNisibě či Edesse. Rodiče
jeho byli chndobní. Byli kresťany ato hrdinnými, neboť „přiívý-ě
siechu vyznali Krista“. (Ephrem: Coníession n. 9.) Dle jiného po-
dání (srv. K. Kirch, str. 51) otec jehozbyl pohanským knězem boha
Abnil-a. Když přišla doba as Eírem měl obětovati bohům, odepřel,
a proto byl od otce vyhnán. Ujal se ho biskup, u něhož byl také
vychován. V ldi letech byl pokřtěn ve městě Beth-Garbaia. j

Eírem žil v mládí poněkud volněji. „Byl ohnivého ducha, ná-
chylný ke hněvu, chtivý hádek, mysli a V řeči poněkud nevázaný
(Eric). Známa jest Zjeho mládí historie, která vypravuje, že jednou
odehnal s místa odpočinku dobytče chudého cizince, které stalo
se obětí dravých zvířat. Za tento čin později pykal. Na jedné cestě
ve vnitřní iľi/lesopotamii.byl nevinně Zajat, předveden .před soudce
a uvržen do žaláře. Ve zjevení pak byl poučen, že jest to trest Za
dřívější poklesky. K nim mimo uvedený čítal také to, že pochyboval
v mládí o Božím řízení světa. . j ›

Když vyšel ze žaláře, začal nový způsob, života. Bujnost mládí
pominula, třeštivé myšlenky rozplynuly se jako mydlinové bublinky,
mladé víno vykvasilo a na místo toho nastoupilo vážné pojímání
života. Elrem poznal marnost světa ajjeho řdarů a hledal štěstí po
příkladu mnohých jiných jinde na poušti. „Odtud vycházelo ob-
rození lidstva. Poušt' není krásná, ale je tajemná. Bůh prý vyvolil
poušť a zpustošil, aby v samotě nasytil své božství dokonale. I-lořká
je poušť. pro toho, kdo hledá; tomu však, kdo našel, je Sladká.
Široké obzory, nedozírná modrá klenba nebeská, nepřítomnost člofl-
věka, 'blízkost 'hvězd . . . Kde se inůže cítit člověk Bohu blíže,
nežli na poušti'?“ (Lang, str. 20.) A sv. Eírem sám líčí blahodárný
vliv ticha a samoty na člověka. Píše: ,,Zálibu rnějme v klidu a
tichu, abychom í se stále pohoršovali patřením na své hříchy, ne
abychom lpodporovali zpupné a zlé myšlenky jako záhubné dravé
šelmy. Nlilujnie mlčení a klid, abychom měli Srdce čisté a abychom
zachovali chrám svěřený od pjoskvrny hříchů neporušený a čistý.“
(De recta vivendi ratione cap. gl.) i » j i

A Elrem našel na poušti. skutečně to, co hledal. Rozjímánim a
' g;,7stu'diem Písma sv. víc a více poznával svého Boha, víc a více vrý-

val se mu v pamět obrazllírista tichého a pokorného. A výsledkem
všeho byl život dle evangelia, život bez kompromisů. .Na konci
,svého života mohl proto klidně vyznati: „V to ,však mám naději
a utechu v zalíbení před Hospodinem, ze nikdy v celém svém
životě jsem I-lospodina nepotupil a řeč pošetilá nevyšla Z úst mých.
Ty. totiž, kteří Tě, Hospodine, nenáviději, měl jsem V nenávisti a
nepřátele Tvé jsemměl vůbec v ošklivosti.“ (Testamentum)
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Život Eíremův na poušti nezůstal utajeným. Brzy rozhlásila se
pověsto jeho učenosti a svatosti atím byl také na něho u-pozor?-i
něn biskup nisibenský sv. Jakub, který jejpovolal, aby vykládat
písmo sv. na škole, kterousám založil. Eíreml stal se na ni nej“
slavnějším exegetou. Svou učenosti byl ,znám daleko široko, takže
dostalo se muj čestného názvu ,,Doctor Syrorum“. Se sv. Jakubem
Súčastniljse také koncilu Nicejského r. 325. il z

i Alle Eíremovi c nebylo dopřáno, aby v klidu věnoval sevýkladu
Písma sv. Byltvyrušen z prací nájezdy Peršanů, kteří neustále do-
ráželi na říši římskou. Když pak. r. 363 císař Jovian postoupil" Ni-
sizbis perskému krali Saporovill., Eˇlrem odstěhovalse do římského
území a to do Edessy. Zde teprve rozvinula se hlavní řčìnnosjt jeho,
zde vzniklo také nejvice jeho spisů, které mu _ziskaly slávu. V Edesse
shromáždil kolem Sebezástup horlivců nadšených pro královsrví
Boží. Mezi nimi byli Zenobius, Nlaraba a sv. 'lsákr 1-Xmidenský.
Tehdy byla Malá Asie zmítána nesčetnýmibludy, které vnikaly
mezi lid hlavně písněmi, hymny. “ Byl to hlavně Bardesanes, muž
vzdalaný také v řecké .literatuře, který tímto způsobem šířil svou
gnostickou  nauku. Aby zamefzil šíření bludů, Eírem skládal sám
hymny církevní, vkládal do nich . pravou nauku a pak učil jim
křesťanské panny. Tak ponenáhlu týmižprostředky,vjichžužívali
bludaři, Elrem vymýtil jejich nesprávné nauky, Byl též řvýmluvnýlın
kazatelem..Zvláště pěkně kázával o příchodě Kristově k poslednímu
soudu. Již při ipouhéın pomyšlení naňi Z očí hrnuly se mu slzy
strachu, hlas iSelhával,`rtyjakoby byly staženy, jazyk se chvěl a
myšlenky prchaly.Ale láska to byla, která ho pobádala, aby druhé
varcvaL” i  . z .l . z l ; 7  l z l

Kolem r. 370 nebo později odešel do„Caesaree v Kappadocii
k BaSilovi~ Velkému. Snad zl. jeho rukou přijal svěcení jálıenské.
Na kněze však vysvěcen nebyl. jest také pravděpodobno, že byl
i v Egyptě. Dá: se tak souditi z povzbuzujícícih řečí k mnichům
egyptským; l '  ~  ~ í \

Rok jeho smrti jest nejistý. Udává se obyčejně rokíí3'78.ípoí Kr.
Kdyby však byla Správná zpráva l{ro.nikyEdesské,žeizemřel 14
let po  onom- hrozném øzemětřesení, kterými bylo zničeno město
Nik_o'demie, pak by byl zemřel ir. 373. Neboť dle výpočtů Assemaz-'
nových bylo toto zemětřesení a vpád Beršanů r. 358.Naproti tomu
však chvalořeč Efremova nafsv. Basilia, který zemřel nazačátku.
r. 379, dokazuje, že Smrt Eíremovu můžeme nejspíše stanoviti na
rok 379 (Zingerle). Dle Ísv. jeronyma zemřel za císaře Valenta
(364-378)  . i.  l . j '  ., l

. “Smrtjeho oslavuje v Pamětní řeči, která dříve bylapřipisována
sv. Rehoři ,NySSenSkému,`_nějaký Syr dobře obeznámený S osobou
il poměry ve zemit následujícími Slovy: „O smrti,íkterá' -nepotřebuje

j 1jCl.Dr. 0. Bardenhewer, Geschichte der altkírchlichen Literatur. 3. Bd, str.
208, I-Ierder.l9l2. »” . ř . .  l ~  Í y
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slzl Ó, odloučení, které poskytuje vytoužené spojení! O pohřbu,
který není spojen s bolestí!  Neboť obdivování jeho života skýtá
nám ůtěchu. U jiných lidí znají poziůstalí smrt jen jako příčinu slz;
u světce jest však pramenem radostí a plesu; neboť taková smrt
není smrtí, spíše jest to putování a přechod dolepších obydlí.“

V kostele v Déršerkis na hoře u Edessy ukazují ještě podnes
hrob sv. Eírema. ' ě -

Eíremovn slávu a úctuzaložily jeho spisy. jak již jsme se zmífl
nili,hlavní znich vzniklyv Edesse. Sozomenus (ííist. eccl. lll..l6)
zaznamenává podání, dle něhož Eírem napsal 300 myriad řádků.
V“ originále zachovalo se ,nám z jeho spisů velice málo. Ale iz tu
musíme býti opatrní, poněvadž mnohé syrské spisy, které se mu
připisují, nejsou jeho. li/ínohé jiné obsahují 'pravé jádro v pozdějším
zpracová1ní.,Ale tím, že dila Eflrezmova byla překládána do řečtiny,
armenštiny, kopštiny, arabštiny a ethiopštiny, se stalo, že přece se
nám zachovalo ještě dosti, takže můžeme si utvořiti obraz o celkové
jeho literární činnosti. c í t j .

Díla jeho můžeme roztřiditi na exegetická, .dogmatická a mo-
rálně-asketická. 0   _,

K exegetickým spisůmnáleží výklady k Písmu sv. St. a N. Zák.
Eírem »vyložit celé Písmo sv. Ale snadno můžeme pochybovati, že
vykládal ze St. Z. knihy deuterokanonické. Z N. Zák. nikde se ne-.
děje zmínka o listěsv. Pavla k Filemonovi. Podkladem výkladu
pro Bt. Zlák. byl syrský překlad Pešitto, pro N. Zák. Diatessaron
Tatianovo. Při výtkladti dbal hlavněsmyslu literárního, někdy ovšem
i morálního a allegorického. -- K výkladu Písma sv. druží se 12.
řečí exegetických (sermones exegetlci) o některých místech Písma
sv.: ll míst vybráno jest ze St. Z; a jedno, Z N. Z. y P

Dogmatických spisů jest mnohem více. Cítá se k nim: P,
y . bo řečí polemických proti bludařům (měmrê nebo mimrê).

j. B7 řečí ízpěvůj proti hloubalům. Sem patři.3. zpěvy o víře
P. 'Z zpěvů ovpeřfle.  .

‹-z. Reč proti Židům. .  
.4 hymny proti cíjsařijulianovi. . .  
.jz ón naráj.   . í i

="~l@C.)`i›-nfl-Q-<.»J~DN>*““““

bi lb hyrnnů `o Zjevení Páně, c) 8 řečí o sv. týdnu, zmrtvýchfl
vstání a neděli “velkonoč=ní, cl) lb hymnů to poslední  večeři, e) 8
hymnů o ukřižování. ,j l y . '

8. Zpěvy o svatých. P " , j . l
Působnosti svou vynikají spisy morálně-tasketické. jsou to:
il. 4 řeči o svobodě lidské vůle. í ˇ  « P

76 napomenutí k pokání. l P
1ˇVlnohá povzbuzení k životu ctnostnému. j j j .

Iˇˇ.®z‹:nezství. P í  j . jewle
5. í-lomilie okřtu císaře Konstantina a řeč o. ici, O nichž

však nenijisto zda jsou od Eirema. ř v ; - i .
Ĺ2'.›" '-14 H-ł\ m< :S_
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. Reči az ěv* na Krista a to: aj l3 z ěvů o narození Kristově
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fl  K těmto třem druhům spisů druží se:íPísně pohřební a úmrtní,
ˇ Zpěvy na město Nisibis, Závěť a Vyznání. .

Z výpočtu prací Efremových poznáváme jeho velikou a. neúmor“
3 y nou práci, kterou prospěl jak Církvi svaté, tak i svému národu.

Z l ` y Z j  .(Pokračováni.)
.. l  í zılıilıııııı mımııı P
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_ t KAREL Wi/-\LTER:c

,il “  zsožNÝ eěvscontnsů.   
 Z listů F. L. Čeıflkøvskèhó hóhøšiøvøi j. v. ,Kflmarýtøvž v 1. 1821-1824..

_ » ' í
A ~ ` (Dokončení) Z V Í

Čelakovský váží si zejména velmi stavu kněžskéhosla dovede
oceniti jeho význam v době probuzenské. Krásnějípíše (2..prosince
l82l)iKamarýtovi: „O což já jsem tebe již, mnohokrát za šťastného
pokládal, že ti bylo, odevzdati se stavu, kde syé blaho nalézáš. .“
,,. . -jest to ten jediný Stav, kde »nám ubohým Gechům svou hřivnu
tak věrně skládati' možno. Všude jinde musíme býti otroky, nedo-i

, í spělci, dvěma cestami kráčejíce.“ “,,Dosaváde duchovní stav a jeho
. oučinkování na lid vnaší milé vlasti dělá největší podporu našeho

jazyka a divím se tomu, že žádný zá duchovenstva na tu myšlenku
nepřišel, vydávatí časopis pro "duchovní pastýře* Takové dílo by

ˇ mělo nemalý prospěch, když by se 'všemu za dost učinilo as obzvláště
- čistota jazyka a ,pořádnyyá prósa; se šetřila. Látky tu dosti.: Výborné

pastýřské řeči.příležitostné, výtěžky zrcírkevních dějin všeobecných
našívlasti, výtahy ze starých bohosloveckých knih, na-. něž naše

“ literatura dosti hojná, písně duchovní atd. Uvaž, milý příteli. tuto
myšlenku .a nezapomeňna ni.“ (25. února 1822.), Když Čelakovského
naděje dostati ' se do Ruska byla zmařena, pomýšlel sám ,nastav

-í kněžský. Píšeo tom 29. června 1823: „Sám nad sebou jsem zvítězil,
cestu do Ruskaljsem poodložil aj volím theologii ,`s'tudov~ati.'Ť ,,Ale
milý příteli jinde bych theologiištudovati nemínil, nežliv Budějo-
vicích a to zi té příčiny, abyehiji mohl z gruntu študovat.“7. . .

 ,,Bloudil jsem dost dlouho, ztratil jsem mnoháléta, ale nebyla naë-
darmo ztracena. ,Ta radost mne přemáhá, že budeme snad zasena
blízku, spolu živi, anal blízku i budoucně spolu oučinkovati. Snad
to krásné slunce, které tak dlouho pod mravkeml bylo, zas jednou
se zastkvěje.“ Než mnohé překážky ukázaly. Celakovskému, že Pán
jej volájjinam. Il z tohoto plánu sešlo.`Čelakovský přes to se “záj-

  mem sledujebohoslovecká, studia Kamarýtova a nayprahudráhy
._ I - _ _ - .

y , . , . _ A

_ . _~ ' . ` l `

* Čelakovský měl účast při lvznìku,,Časopisu pro katolické duchovenstvo.“
(r. 1,828) po „Musejníku“ nejstarším nynějším časopise českém. Svěřen mu též

f pro časopis překlad sv. Augustina ,,Oí městě Božím“. _ r A  

j. . 30   
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kněžské píše mu: „Nastoupivšímu tobě za těchto dnů stav nový a
povolání vážné, přeji všecko dobré a šťastné vytrvání u vykonávání
všechněch povinností jeho. Více ti přáti soudím za zbytečné; co
však přeji, přejí srdečně.Ze spokojenosti ze svého povolání a z
plnění všech závazků bez toho všecko jiné vyplýváfř (21. srpna 1824.)
Trpělivosřt, odevzdanost do vůle Boží, další sílu k životnímu boji
čerpá Čelakovský v modlitbě, jak o tom svědčí zmínky v listech
o návštěvě služeb Božích, duchovní četbě atd. V listech svých k
datu často připisuje jméno svatého, jehož památkatoho dne při-
padá; sleduje a spolu prožívá církevní rok,jehož významným dnům
věnuje prvé řádky. Tak píše Kamarýtovi o letnicích l822: „Dnes
ty budeš ve svém rozkošném Tivoli .při službách Božích bezpochyby
posluhovat, a duchem tě vidím v svaté-rozčílenosti a spokojenosti.
I já dnes- tak vesel, tak spokojen hned z rána jsem, že mně již ode
dávna tak nebýva-lo, a jak bych sobědo smrti žádal. Opříjemností
májovýchl O radostí letničních! na vás vždy vzpomínám, na vás
vždy se těším, po vás toužím, vámi kojím rozdmutá prsa má! Ba
příteli drahý, dnešní den jest slavností pro mne, dnes se schýlil
duch pravdy, duch síly, duch Boží na shromážděné apoštoly,-snad

trv ' rvten yz duch, an se i tobězjevuje, snad i tentyz duch i mneosvíti,
uvodě pravé poznání a spokojenost v mé srdce.  Toť byla dnes
vroucíŤmodlitbamá. Ne,tím samým krokem, kterým jsem někdy
tvé stopy stíhal kráčeje za krásou --tim samým krokem chci tvým
následovníkem pravého-poznání býti, a ačkoliv stav a osud (či lépe
vůle,Božská) každého z nás jinou cestou povede, proto vždy du-
chem bratří upřjniní, k jednomu cíli postupujícíibratří zůstanem.“
Když dostalo se Celakovskému do rukou poslední dílko německého
básníka akonvertìty Fr. Leop. hr. Stolberga, jednající o nadpřiro-
zené lásce k Bohu, takto o něm píše: „Knížečku o lásce jsem skoro
celou zevrubně pročetl; tu jsem sobě vyvolil za knihuíímých mod-
liteb, mých rozjímání. Tak nábožně, tak svatě, jak Stolberg bych
sobě přál umříti. již by mně nic nepřekáželo býti docela tvého
mínění, tvého přesvědčení; žádné iilosolickésnářství, žádné ousměšky
panujícího duchačasu.“ (23. dubna 1822) Stůjž zde ještě jeden celý
list, jak vytryskl iz čisté, pro věci 'božské roznícené duše Celakov-
skěho, posledního vdubna l\z823:v „Můj příteli! Tobě se rozvinuje
krásný osud. -- Zádná věc v pozemskosti mi ne-můž nahradili a
dáti blaženost, kterou v okamženích některých (ani jim jménanevím)
pociťuji, přemýšleje a rozjímaje to božských věcech a modle se k
Bohu; toťprávě duch Božíˇnade mnou - Ó by stílezápal tento
trvati mohl! jsouce.o.puštěni. těžkostmi trápení, teprva známe, co
nalézámev Bohu, Ó ubohý -- ubohý, komu 'tato útěcha chybí. --
Věkové novější nám mnoho odhalí a odnímají, -- budeliž pak kdy
jináč? -- Před rokem a jindy nerozumíval jsem slovům tvým, která
jsi mně O těchtověcech psával; pravda, že jenom samomilst-ví člo-
věka zaslepuje., a poznávám, jakou blaženost připravuje Pán pokor-
ným v duchu a chudým. --.Cítím toho dobře. -- Bývají často v

 si   
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domě našem. držány společnosti z všelikých ouředníků na stupni
dost-i vysokém stojících - ale příteli můj! ty bys sezhrozil, slyše
jejich rozmluvy o věcech v náboženství -- ba neznabožstvi hrubé
nemohunazvati náboženstvím. Ty bys se zhrozil jako .- já;já
poslouchaje a sedě při stole mlčím, ale; svůj díl si myslím. Svobo-
dověrství u těchto lidí dosahuje stupně nejvyššího. Il/loudrost (29)
tato jejich je přece jen pavučina, která mě tím více v náhledech
mých o náboženství potvrzuje.“ -- c A , V  

Sluší ještě aspoň zvláště vytknouti,s jakou zálibou Celakovský
obíral se Písmem sv. Píše (2. prosince l82l)I „Také připomenouti
musím, že mně nejmilejší zaměstnání v biblíothece ječtení bible.
Zalmy,Job, Píseň písní, Přísloví a'td.“.Nebo 3. listop. 1822: „Apropost
ten řecký nový zákon mně Schovej. a bude-li někdy příležitost, pošli
mi ho; já ho budú čísti s přeložením, až co za něj žádáš, oznam
mně.“ V polovici máje 1823 mezi jiným: ,,Vlastimilem.ůj! nemohl
bys mně přepustit ten tvůj český nový malý zákon? ll/lůžeš-li, učiň
mně to, a postav cenu, -já ti třebasjiné knihy, které žádati budeš,
za něj pošlu.“ Radostze zaslanéh-o Nového Zákona vyjadřujevlistě
21. června 1823: „Radost mně způsobenou skrze přislanou knihu
vyjádřiti nemohu. Čtusv. Pavla a -tuto se mi něco přihází nezběh-
lému v písmech sv., jakobych se ponejprv pustil lodí na moře,
nemajevelkou povědomost nebeských hvězd nade mnou kolujících:
pod kterým pásmem se nalézám, nevím; mne však těší velice přec
nesmírné moře, na kterém se njalézám ačtu dále. Vícekrátním čítáním,
myslím, se mi ledacos. vyjasní.“ ' ě ~ í l í  

Jindy chceme zflistů ukázati, že prostá, hluboce věřícía vroucně
zbožná duše Čelakovského takovou zůstala vevšech pozdějších
letech těžkého života. A ˇ  i
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ZALM.  

Svatá, dumná tichosť -- všetko zmľklo.
Jarké slnko nesála viac lúče, j

 iba stopy jeho píria obzor.  i
2 Nečut' viac spev vtáči, zunenìe včiel;

všetko zml'klo, k noci sa už chýli.
 . Neni príroda ver' nemá, nie je! A

Listie stromov“ šustoın ševelí si,
-  potok klokotom si hymny peje,  3 í z
ˇ trpýt hviezd tiež zvelebuje Pána. ' Ă

, . l. Zmľklo všetko, zmlìklo, hej“ že zml'klo.l
 Nastala ver” tichost' vsrdciach l'udstva.    

í Svetlo, slnko, zašlo už »za hory, A V
Ě, . . , j 32 .
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hlahol háríy prżemenil sa v kliatby.
Vzpiera sa hen červač (jaké to nič),
vzpieraproti Pánu, Stvoritellu. . ,
Pane, volám k Tebe: znič, znič červač,
abo pokorprísne pýšne plemá, V
ktoréza lásku Ti zlorečíl
. . . Pane, však si Ty. aj milosrdný,

 nechceš Ty smrt, ale život, slávu.
Pane, zažni svetlo v temných srdciach,
zazpnáli láskou. osvief biednych rozumí' .
Pane zmiluj sa, .bo zahynieme.

í í Patrolazčan.
-WW-wwwíWuııııııllllllIíıııııııılłl'
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í HOSEF SLEPANEK: í.
ir vv V V r ~uctu ke stavu knezsksínn A konsn jeji.  
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Kněz a Eucharistie - tot' pojmy, jež jsou nerozlučitelně spojeny
Proto v poměru, v jakém přibývá úcty a lásky k Eucharistii, vzrůstá
též úcta ke stavu kněžskému.

í Důležitý význam této zásady pochopil velký ctitel eucharistického
Pána P. Eymard a vystihl jej zřejmě těmito slovy: .,,Kdo miluje
Eucharistii, miluje i toho, skrze něhož ji máme. jedno plyne Z dru-
hého“. Na jiném místě se táže pln posvátného podivu: „Kdo za-
sáhne do toho, aby se vyplnilo vroucí přání Nejsvětějšího srdce
toužícího zůstávati stále až do konce světamezi námi?“ a odpo-
vidá: ,,'l`ot' kněžím. svěřeno. -- jak to mvožno? Ze smrtelný člověk
při tomto tajemství má spolupůsobiti? Ze má Králi nesmrtelnému
poroučeti? A ten že ho bude poslouchati?“ Upět jinde upozorňuje
nato, že kněží isou to, z jejichž rukou se nám dostává po více
než l800ilet dědictví tak vzácného, jež nám Spasitel při poslední
večeři odkázal. Ze všech těchto úvah vane k nám úcta ke kněžím,
jíž byl proniknut, ba lze říci, že se v nich skrývá takřka vybídnutí
pro věřící, aby si podobně vážili kněží pro jejich úzký vztah k nejsv..
Svátosti a navykli si viděti v ních vždy rozdavazče tajemství božích.

Jestliže však jsou věřící povinni z tohoto vysš`ího~hle,diska patřiti
na stav kněžský, oč více třeba knězi samému, abybyl co nejhluběji
přesvědčen onevyrovnatelné vznešenosti svého úřadu a aby celý
život ,svůj zařídil přiměřeně důstojnosti, jk níž byl povýšen: slovem,
aby se tposvěcoval. Nebudu se šířiti to všech prostředcíchik tomu
potřebných neb aspoň velmi prospěšných; dotknu se pouze jednoho
Z hlavních a podstatných: úcty k nejsv. Svátosti. Zdálo by se to
zbytečno; ale stává se, že mnohdy bohužel zapomínáme právě na
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ty věci, které by nám měly býti samozřejmy. Neškodí proto, když
si kněz občas živěji (než obvykle tomu u něho bývá) uvědomí,
odkud vlastně veškera Ídůstojnost 'jeho vyvěrá, jakož i potřebu Z toho
plynoucí: stále se vraceti k nejbohatšímu zdroji milosti -- k' svato-
stánku. Nedovedu si představiti kněze horlivého, jenž by nenašel
za den volné chvilky, aby navštívil Vězně božské' lásky vjeho
opustěnosti a potěšil se a poradil S nejvěrnějším Přítelem, nebo jenž
aspoň vzpomínkou by k němu nespěchal. Rovněž je těžko před-
staviti si kněze bez jajkékoliv četby časopisů nebo knih, ježjednají
zvláště O Eucharistii a úctě k ní. Nedostává-li se knězi techto dvou

“-\ ' ““ z

věcí, pak možno již se značnou pravděpodobností pochybovati o tom,
Zda ještě v pravém duchu a s náležitým užitkem přináší Obět
nejsvětější; É f e  

Kněz, jenž cení Své, postavení kněžské 'nade vše, cení jejtéž
u svých spolubratří a prokazuje jim Z tohoto důvodu též příslušnou
úctu. Jak zabolí u srdce posměšná nebdokonce utrhačná poznámka
o některém knězi, vyšla-liız úst kněžských!,Což teprve říci O tom,
když kněz na kněze zanevře záští nesmířitelnou nebo hledí mu ze
Závisti či z jiných méně ušlechtilých pohnutek podkopati pod no-
hama půdu? V takovém jednání mívá již nezřídka zlý duch značný
podíl, zejména když onenrn,ešt'astník přes to se osměluje ,blížiti se
denně k oltáři; tu možno směle prohlásiti, že ,nesvornost kněží
podává nepřátelům Lírkve sv. nejstrašnější zbraň' do ruky; y kteréžto
zbraně, se také pokaždé s jásotem chápají, vědouce, že V takových
chvílích se jim podaří co nejvíce duší ukořistiti- Proti tomu ve
vzájemné bratrské shodě kněží jez sila, která odolá i nejzuřivějším
útokům nepřátedlským; r “  s j  j  

jen tehdy udrží se mezi lidem ' úcta kekiněžím, řbude-li`“viděti
nanich, že svorně pracujíjak na vlastním posvěcení tak i na spáse
duší. Leč třeba l kromě 'toho - až Sice V prvé řadě i--Ĺ stále zpo-
učovati věřící O nejsv. Svátosti,  uváděti je do ducha církevního
roku ai jvehoispojitosti se Středem veškeré bohoslužby, mši sv., vy-
Světlovati jim lnejdúležitější“ obřady; neboť jedině tak se dosáhne
u nich žádoucího j porozumění pro svatost katolického kněžství a
větší » úcty k němu, 'což bude míti vzápětí b blahodárné účinky,
obzvláště ten, že vzroste počet opravdových povolání pro stav tak
vZnešený., V A j  ,  ,l

Dlužno si přáti ze srdce, aby se osvědčila i už nás myšlenka, již
vyslovil P. Eymard: „Posvěceníkněží Eucharistií zavírá v sobě
vše ostatní. S kněžími získají aposvěcují ,se celé farnosti, celá
země. --- Kdyžtotìž kněží učinínejsv. Svátost středem svého my-e
šlení a cílem  svých, prací, mají v rukou nejúčinnější prostředek,
jak obrátiti ,a posvětiti duše svěřené.“* t Ă k v ,t

e* Život lat ctností P. Petra Jul.“ Eymarda. S. 191. ' e
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“ K LEOP. BENÄCEK:

nekotik eozn/šnnek k cnaeakreeisršce
 5. a. koınenskenof   ˇi

“ Vynikajícím Ílıeologem  Komenský nebyl. Stačí jen poukázati na
okolnost, jak byl nadšeným přivržencem chiliasmu. Svědči o tom
dále jeho latalism a kvietism. Nejpádnějším všakzdůkazem pro toto
tvrzení je víra.Komenského v různá proroctví, což je zřejmý krok
od víry k pověře. Ve válce třicetileté vyskytovali se mnozí ,,proroci“
těžíce Z neutěšených poměrů současných jejich obětí stal se také
Učitel národů, který upadl v osidla hlavně tří ._,,věštců“: Krištota
Kottera, Kateřiny Poniatovské a Mikuláše Drabíka. Proroctví těchto
tří sebral za vydal poprvé vr. l657 pod názvem „Lux in tenebris.“
Viry jeho, že dar prorocký dosud není odiiat od církve a že boží
zjevení jeˇdosud možno, nezviklala ani okolnost, že mnohé revelace
se nejen nevyplnily, nýbrž se stal pravý opak, ani mravní charakter
,,proroků“. Nejvíce Komenského kompromitoval jeho spolužák ze
školy strážnické- li/iikuláš Drabík,jehož život nebyl nikterak pro-
rocký a jehož iluminace dlužno přičísti působení alkoholu. Kritika
knihy „Lux in tenebris“ byla naprosto nepříznivágvlastní jeho stou-
penci a celá řada učenců ji odsoudila a Komenskému bylo »za ni
snésti mnoho trpkých polemik.,Než vše to nedovedlo zviklati víry
jeho v božský původ těchto proroctví. Roku lbôb pak vydal obšírný
spis „Lux e tenebris“, doplněný novými proroctvirni Mikuláše Drav-
bíka, Dílo má ,čtvero věnování,z nichž prvé zní: ,Ježíši Kristu,
Synu božímu.“ V úvodě předpovídáz Komenský konec světa a klade
jej na květen r. 1667. Jestliže lze toto počínání vyložiti psycholo-
gicky, nepopírá to nikterak taktu, že Komenský znamenitým theolo-
gemrnebyl. Palacký vysvětluje Komenského přímo tanatickou víru
v proroctví slovy: „Není snad zbytečná poznámka psychologická,
že lidé mysli velmi hluboké a tichého, něžného smyslu (a takovým
Komenský byl bez odporu) všeliké události znamenité gádi vykládají
s jakousi pověrou, jíž přece nelze úcty odepřiti.“ (Č C M l829, lll.)
Můžeme. to připustiti, ale pak, přihlížejíce k obsahu proroctví, hlavně
Drabíkových, jež jsouostře namířena proti Církvi katolické, stejným
právem může-me žádati uznání pro jinou psychologickou poznámku,
totiž, že kdo nenávidí Církevkatolickou a jen zla jí přeje, ten
snadno nevěří všelijakým proroctvím, ježjí věští; zkázu.  

Nelze se také nepozastaviti nad touto okolnosti: Ijestliže vmládí
byl Komenský přesvědčen o tom, že lednota bratrská je pravá cír-
kev Kristova, již ve vyhnanství toho přesvědčení muselpozbýti,

1 Prameny: Zoubekz-Novák Život j. A. Komenského. Praha 1892. l
 Kmenský,ˇDidaktika. Praha l892. . e i

. Karel Lev Rehák, Pastor J. A, Komenský. Praha 1907.
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neboť viděl, že jednota shromáždila jen 15°/ø národa, do cizích ná-
rodů nepronikla, ve vyhnanství se od ducha původního stále více
odchyluje, mravně poklesá, .rozpadává se aumírá. Komenský věděl
zcela jistě, že jednota zanikne, vždyť 21 let před svou smrtí píše
Kšaft umírající matkyjednoty bratrské. Před por-aądou o sjednocení
sekt protestantskýchv Toruni napsal sámjr. 1645: „Kéž by veškery
sekty i s patrony a ochránci -svými za své vzalyl Kristus, jemuž
sloužím, nezná sekt -Ť- .“ Znal jistě slova Kristova, jimiž slibuje
Cirkvi své rozšíření mezi všecky národy a trvání až do konce světa,
viděl,,, že jednota-.těchto známek pravé Církve Kristovy nzemáę- a
přece =z toho důsledků nevyvodill Zdeopravdu není možno ubrániti
se myšlence o české tvrdohlavosti a umíněnosti. ‹

, - v .

Otázku, byl-li Komenský fíllosofeın, odkazuje Zoubek v uvedeném
životopise --' nemoha podati důkazu positivniho k důvodnějšímu
vyšetření. Dr P. B. Květř kladeho mezi Platona a Leibnitze. Dr jos.
Durdíkř tvrdí, že Komenský je více theosof než filosof. doby pode-
skartesovské, v němž zříti jest zvroucnělého theologa středověkého
a paedagoga novověkého, více učitele než učence.  „ _

Sna'šelíı/osí Komenského nebyla také naprostá. Ve Pulneku, kde
byl duchovním správcem v letech 1618-1621, stalo prý se příslo-
vim, že nemá žluči pastýř beránků. Než veísvětle zcela jiném jeví
se jeho snášelivost dv nadšené vířev proroctví, vnichž po toleranci
náboženské není ani stopy. 'l`ak pfrorokuje na př; Drabík, že nábo-
ženská reformace záleží ve vyhubení. katolíků (Zjev. 28. 6), žemusí
býti především vyhnán a zničen papež a služebníci jeho, zejména
jesuité a kapucíni [175 a náslj, že modloslužebníci jkatolícij jsou
psi (379, 12) a kdo má s nimi “útrpnost, hřeši proti Bohu a sobě
(300, 16) atd. A Komenský, adjunkt či příručí Drabíkův,,jak hotento
sám jmenuje, obstarával'k_takový`m zjevením výklady, překládal je
a vydával. Tím, jen nesnášelivost náboženskou vydatně_podporoval.
Divné. světlo vrhá na jeho snášelivost snaha sjednotitìlidstv-o ve
víř”e,kdyžtě,,,sám nazývá.-Církev katolickou macechou, zubřicí, papeže
antíkristem, l-Iádek ovíru Komenský rád neměl a nevyhledával jich.
Byl-li nucen k nim sáhnouti, protože ,,vrtáctví jejich ochabilo trpě-
livost jeho“, (Zoubek, 227) býval -často velmi ostrý, tak na př. proti
socínovi Zvvickerovi. Proti bludaři-Felgeníhauerovi, který napsal:
„Nejvlastnější Boha definice jest člověk i Adam? duchovní a nebeský;
kdo nám dá Zřetelněj;ší?“ paroduje .Komenský »jeho slova; ,,Nejvl“ast-
nější Felgenhauera definice jest: Dsel i vůl rozumný a žvanivý;kdo
-nám dá zřetelnější?“ (Zoubek 115,) Tato nesnášelivost dá se vysvět-
liti,~někde i omluviti, ale to faktu nemění. Proto na újmu historické
pravdyse nemůže tvrditi, že snášelivost Komenského byla naprostá.

» i2,Leibnitz u_ndKomeníus.*Prag 1857. P j l Ť í j t '
3 Dějepisný nástin filosofie novověké, díl I. Od Descartesa až do Kanta.

Praha 1870, str. 77. - r t r , Ý 1  1
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Zajímavý je názor_Komenskéh'o na ćžnřıˇřrrz.-Lze tak souditi Z kritiky
literatury antické, jak ji podává v XXV. kap_ Didaktiky, iv níž mluví
o četbě děl antických ve škole: Nesrovnává se s důstojnosti křes-
ťana, aby se tovaryšii s neěistou pohanskou sběří. Ve školách se
klassikové vůbec čistí nemají, nebot nelze mládeži dávati za vůdce
oplzlého šprochýře Plauta, nečistého sodomáře Dvidia, bezbožného
athea Luciana, žertovného kejkliře Diogenja, slepého šermíře Aristo-
tela, básnivého rhapsoda Plinia, chlubného Cicerona. Procul hinc,
procul este profanil Proti nim doporučuje Pismo.V kniháchantic-
kýchje sice jakási moudrost, ale pravé světlo vědění pochází jen
od Boha; ani jen kvůli stylu se klassikové nemají čistí: ,,Proto-li
medle, aby děti našeímluviti se učily,po krčmách, smetištích, zá-
chodích, hampejsích voditi je ibudeme? Nebo kudy sic Terenztius,
Plautus, Catullus, Dvidius než po takových ohavných místech vodí?
co než šprýmy, povyky, žrádla, íreje a prostopášnosti všeliké uka-
zují'.-Ř“ Nejsou všichni tak oplzlí, ale všichni jsou přece pohany sle-
pými, nebot „jaké jest obcování světla s temnostmi? a jaké srovnání
Krista s Belialem?“ [2. Kor. 6.]

Několik těchto poznámek podávám ne ve snaze snížiti význam
Éllěiteleinárodů, nebotpravda mu uškoditi nemůže, nýbrž prostě
proto mezi inteligenci katolickou se o nich téměř nemluví. 2

\â
[ˇ~Iı< (D L-nbø
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n kvirekkż  
stone určování.

1 jZe semináře srovn. vědydnábfij

Když r. 883. navštívil poutník Z Bordeaux Svatou zemi a jerusa-
lém, spatřil iv rozbořeném.~dom_ě Kaiíášově sloup, u něhož bičovali
Krista Pána. li/lluví zcela jasně o doměKaifášově. Nebyl tedy sloup
v pretoriu Pilátově, o němž se zmiňuje poněkud dále ve své zprávě,
do něhož pozdější tradice kladla skálu s otiskem Kristových no-
hou. jak dům Kaifášův tak ipretorium 'dle svědectví sv. Cyrilla
jerusaiemskéno_ byly jen rumískem. (Nligne, P. gr. XXXlll. 820,
A. 8l*`Íř, B.) 2 › » e
' Zdálo by se, že tu staneme bezradni. Zarazínás však ještě více,
že nenalezneme u téhož světce, dovolávajícího sekde jaké památky
upomínajicí na Krista, pražádné zmínky o sloupu bičování; Než
považme, jak těžko bylo v městě, z něhož zbylo pouze trochu roz-
házených ssutin, jehož obyvatelé byli do jednoho vyvlečeni a roz-
prodáni do otroctví, jak tu bylo nesnadno určiti místo, kde byl

/^ˇ \

1 Použfito: ltinera Hierosol s. IV.--Vlll. ed. Geyera je. pramenů.
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Kristus bičován, ba" vybrati a nalézti onen sloup, u něhožtrpěl.
Jest divno Za takového stavu,mají-li Křižáci Z původního jednoho
sloupu čtyři?  a i l v  

Jakmile však vz pol. 4. st. byla vystavena basilika Sionska, tu se
tradice mohla opříti o pevný bod a ustalila se tam. Svědectví pož-
dává Zprava dochovanar 'í`he`odosiem, dle níž sloup. bičovaní na
rozkaz samého Krista sám se přenesl do basiliky Sżionské. Tou
událostí ovšem ,basilika nabyla výhradného pravana přcecbovávání
sloupu a skutečně jej tam nacházíme ještě za válek S Peršany,
kdy mizí spolehlivé Zprávy. v f e j ř

Vskutku sv. Jeroným (Mígne P., l. XXll, 884/9) již vidi Sloup bi-
čování av basilice sionské: „Uzkazoval se tam sloup podpí“rající slou-
poví chrámu, potřísněný krví Páně, uněhož prý byl připoutan ja
bičován.“ o Poutnice Etherea dodává, že se věřící u sloupumodlí.
Se sv. Jeronymem souhlasí i Aurelius Prudentiusi tvrdě, že onen
sloup podpírá as drží celý chrám, Dnes není již možno představití si
přesně, kde-sloup 'stal a jakým způsobem podpíral chrám. Nejdo-
loženější a nejpřijatelnější jest mínění, že jest si v- předstăviltì onen
sloup v samém vchodu do basiliky, ikde podpíra střed tympanonn.
A, skutečně, popatříme-li na ,mosaiku lt/ladebskou, vidíme, že Sion-
ská basilika má onen prostřední pilíř útlejší-než jiné chrámy Jeru-
salemské. V každém případě však Z dochovaných Zpráv vysvíta, že
byl nějakým způsobem do basiliky vbudovan, snad, aby nemohl
býti snadno přenesenø nebo by alegoricky Znázornoval Spasitele
snesoucího celou tíhu našich provìnění. G sloupu íťrví potřísněném
mluví sv. Jeronym jistějobrazně; jest si mysliti červeně žilkovaný
mramor, jehož jest 'v okolí Jerusalema dosti.,

Tvrdí-lì Erethea, že se věřící už sloupu biěovaní modlili, tu sv._ Eírem
Syrský (Ťvédrubé pol. 4. stol.) nám dosvědčuje,;že setěšil nejen
neobyčejné úctě, ale že dal“ vznik různým Zbožným legendˇám; Ne-
přátelé Církve sv. neostýchají se tvrdit, že Církev sama byla pů-
vodkyní úcty ostatků až památek po Kristu Panu, aby ji podporovali
v boji proti monoíysitům. Než sledujeme-li Zprávy o sloupubičo-
vání, musíme doznati, že jejich vývoj jest tak přirozený* že mohou5

býti přímo „vzorem vývoje legend, Pravím výslovně legend, nebot
se tu nejedná o učení Církve. SV.. Eíremřv 6, řeči svatéhotýdne
píše Q sloupu, takto: „Když byl Ježíš v onen památný den od bez-
božníků bičovsán, tehdy sloup, u něhož byl bičován, se třásl jako
živý, neb kámenícítil e muž Qpřivázaný ku sloupujest tentýž, jenž
jej stvořil. Třásl oup, neb věděl, že jest bičován Pánvšech
tvorů; přesvědčivým znamením dosud trvajícim onoho ,třesení jest,
že sloup Ze strachu před tělem Kristovým couvl“. j Legenda má
pravidelně reelní; podklada tak i tu starobylost vyjádřená nesou-
měrností si vynutila jakési vysvětlení. i s l é  

co Ů Í ĚťÝ..N‹

_ z

, 2Í Migne, P. l. 60. 10813. l j V '
3 ed. Lamy 472; místo dosud v této souvislosti neznámé; e
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Brevíaríus (asi Z r. 450) vyprávěje O sloupu bíčováni v Šíonské
basilícedí, že lze vídětí otisky rukou, „jež jakoby do voskžu byly,
vryty“. Tedy úplně jiná představa, ale tatáž věc: sloup neuhnnl
celý, nýbrž jen na místech, kterých se dotklo tělo Kristovo a proto
tělo vtlačeno. Věc nutno pojati takto: velká úcta způsobila, že sloup
byl zbožnými poutníky libán jako drahá památka Spasítelovy lásky
a v důsledkıj toho nesl i stopy vroucnosti. Vzpomeřıme na palec
sv. Petra v Ríměl Snad si též poutníci v nestřeženém okamžiku
seškrabalí několik částeček na památku (palestýnský mramor je
poměrně měkký),ba možno přípustít, že i umělec pomohl matným
obrysům k určitějšímu. vyjádření. jísto jeSt,že se stopy čas od
časuzvětšovaly, takže jsme přesvědčení O neoíicielním vývoji této
legendy, čteme-li u Theodosía (r.` 530) o otíscích -„prst-ů, celé tváře,
brady, nosu a očí“.ž\/yvrcholení úcty vidíme u Píacenského pout-
níka`(r.v 570), dle něhož poutníci přikládali stužkya jiné věci
k jednotlivým otískům ,údů Kristových, domapak kladlì na své
nemocné, kteří byli takto uzdravování,  -

 Il/lluvítí O ve-likosii sloupu bylo by bezpředmětné. Stačí, konsta-
tujeme-lí, že dle ítínerářů- musil sahati nejméně nad hlavu, (cho-
val-li otisky celé tváře) a že sotva byl ze dvou kusů, podpíral-li
tympanon sionského chrámu. Škoda, že po válkách perských ne-
máme o sloupů bíčování spolehlivých zpráv.    

nıııııııııı ııımmııı"nlımuıfl-mlvıııııııııı-Ý'
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, Vzpomínka Z roku l9l6-l7. _
V z\„_ I _

Z vánočních sněhů, Z plamenů krve a blankytu Vzkříšení blíží
se ke mně jak duhový odraz Z vodních tůní -- Tvá duše, přítelíi

Jak O níjmluvítí? Jak vnuká láska. 'Jak vzpomínka nutí! Leč
bolesti -- té. Srdce nedopoví . . . ˇ

Po žtemnělých hlubínách, svůdných a zrádných, tiše až vítězně
kroužíla labuť. ,,,Odkud jsem slétla a kam as plují?“ -~ Svým něžným
mlčela okem. Ubělem sněžným se v studené nořila moře . . .

Azurem výší a modrem dálí, temností hlubin, S nimížto žila, zírala
v ticha. Prosíla bouře. S nimi se bila ,mladá jak Ves-na íialky květem.

Tak v Záplavách žárů a jasů koupá se pozdního jara sníh; lílíe
bílá. V ních skvi se přec za jimi -'; též Zmírá . . . I _ ,

Po Ztemnělých ~hlubinách, svůdných a zrádných, tiše a vítězně
kroužíla labut.*BělOstnou svoji skláněla šíjí. Před vichrů krutých
vzteky mrazivými? Před příbojem vln a proudů víry, jež O mys
Chudoby tak pekelně bijí? Před dravců spáry krvavýmí? Před mra-
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ků černých šípy h-rozívýmí, jež zuří, když sníh své v nebe zvedá
čelo? Před, před kým? f , » ,P  '

lflrda je labuť.  _ -  . ,
Dumavá -- rozrá ě, jež do krve ji raní, celuje ty

vlny, _jež ji pohřbívl y smutné`dny a nekonečné noci,jež
klenou se nad přísným Severem. ˇ Z , ž

Když krve jí krůprěj skrůpěji tekla jak oné tajemné Růží, Zbodané
trním, na ľněmžtoüzkvetla -2- když slza se leskla v zníceném oku,
trpěladálze. Naději jasných když prvézory nachem se ztopily vi tom
siném moři -- trpěla stále _ . , P ž  

Předtuchou svaté severní Záře sklorıila šijil -- --  É
A nad břehy nad vysokými a nad íjordy nad hlubokými, nad

ledovci nadhernýmíçsvatéhoůrálulíla ,se záře. Tryskla jí v dušia
trudnou vlast jí kouzlilfla v ráje: ,tu Zimou zakletou zemi. ' í

sn5:3L<Ň

f"“'P~

už“< 153;.§- f"'+- Sung ..._nan
0+Ef 'UM I-'|>ˇ

Po-Ztemnělých hlubínách, svůdných a ~zrádný_ch« tiše a vítězně
kroužíla labuť. --_ Vítězná labuti g é Z“

Vody se čeří. Moře se pění. Zvedla se bouře.-ga cizími větry
hnaný proklál _ji blesk: ach, té mévrouci labutě hrudi Z  _

Ani nezalkala. “  , ,  í _ r
Mně jakbysrdoe ìurvalí půl.,,O”ty má labuti bílá, snad' Z Léthé

jsi pila? Bylas tak čistá, bylas tak krásnál Před tuchou svaté, se-
verní Záře sklánělas šíjí. l vzlétla jsi, věčná, v paprsku svaté Severni
Záře, kde svatý je Gráll* , ˇ  4 Z j Z

Z é ›Z< ›:‹
* _

- ~\ ,J V ` ~ ' v .

_ V cízinách kopají hroby. j Zpod Zasněžených
květy. A pod nimi? -,-Z- -- Tam dřímá mé štěs mé
mého srdce,ˇmá" duše celá. í r Z _   

U Tvého hrobu stojím_ tak sám, tak sám . .Ž ,,Tvá čistá krev; Ó
labuti milá, kéž vžílách mých dobijel“ Z ”'  ~

Az hlubin noci tak něžně na mne dýchá Věčnost,Zja*kblízko

„Teskná ifSeverko,'mé zářivé dvojhvězdí, ty odvěký symbole jed-
noty,přátelství,1jež hoříš přes mrtvé a chladné světy, tyv srdce
lidská se díváš nejhlouběji. i ~ j ž l i

Přiteli, má dušejedíná a n„ejdr.aZ , ta -hvězda Tvá mně bolně v
slzu“ ztála jak vločka-tichá, Zasněná . . .“,*  P 4  r

v-f-W“ „"""35

N‹ .S20 'Ó
3C. I--ČJ<ahv-Au9=*:=.<. ˇ“<

O

13v-1- so_ `....-Q

'Č
UR ›--‹\\

y _* Poznámka Padlý, Zkteıfého jsemmíloval od svého, dětství, byl jednou Z
oněch neobyčejných duší, které už -takřka vymíraji. Byl dětský vnímavý pro
úctužmariánskou, milost aEucharistii_ Projevoval již ve škole všestranné nadání.
Jak toužil po stupních oltářel Leč nesměl studovat., Nebylo peněz a rodinu stí-
halo neštěstí za neštěstím. On se .jí obětoval cele. Z Když se..rodínnéípoměry
poněkud Zlepšily a on jíž již klepal na bránu kláštera,odkud douíal splnění
svých tužeb, byl náhle povolán do Zbraně. Ale Vojna - a~ duše ? .Z . . Skonal
u. Raranče iv Bullovině, zasažen kuli přímo do srdce V mládí 22 jar. (Ť 19. ledna
l9l'6.Z) V r. 1917 bylo mně dopřáno stanoutí u jeho hrobu. Odpoíěívej V pokoji!

. I .
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Náš misijní spolek „Apoštolát sv; Cyr. a Met.“ projevil v těchto
dnech chvályhodnýmzpůsobemj svůj Zájem O náš bohoslovecký ča-
sopis. Umožnil nám darem 1000 Kč. vydání 2. čísla ve Zvětšeném
rozsahu. jsme proniknutí vděčnostíza tento praktický důkaz přizně
a svoláváme .Boží požehnání na ,,Apoštolát“. je jistě spravedlivo,
abychom se nezastavili u vděčnosti písemně projevené a modlitbou
podepřené, ale vykonali také sami něco pro ,,Apoštolát“.

„Apoštolát sv. Cyr. a Met.“ Zasluhuje všemožné rozšíření a pod-
poru pro svéúčinné a úspěšné pěstování myšlenky cyrilometodějské.
Našim čtenářům -- inteligenci duchovní a světské -- není snad
třeba důkazu o vznešenosti, časovosti, důležitosti, ba potřebě ídey
cyrilometodějské. Pokračování v apoštolském díle našich sv. věro-
zvěstů t. j. duchovní obrození národa vírou římsko-katolickou a úsilí
O sjednocení Slovanstva v,,Církvi --tak rozumíme, myšlence cyrilo-
metodějské.  Z , t  

Národ obrození potřebuje, o tom není sporu. Neštastná světová
válka dovršila mravní zhoubu a pokazila národní charakter. Poměry
se nijak, nezlepšily v době popřevratové, ba právem se naříká, že
zpohanštění národa v posledních 3 letech pokročilo. Nepříjde-li
náprava, je národ ohrožen ive své existenci. Z  

Na obrození národa nestačí laícká morálka, která se -nikde ne-
osvědčila, ale nutno se vrátiti k víře, k dědictví. otců. Víra římsko-
katolická není ,nic jiného než víra cyrilometodějská.. Tato víra pro-
nikla kdysi všechen život v národě a povznesla nás mezi nejvyspělejší
národy.z-Kvasu, který se tak iosvědčil, užijme znovu a můžeme býti
bez obav o budoucnost národa. Bude-li národ obrozen náboženstvím,
stane se rájem na zemi. T   ˇ

Bez obrozenínároda“ ideou cyrílometodějskou je těžko vykonatí
něco velikého pro sjednocení Slovarıstva v Církvi, na němž nám
jako katolikům a Slovanům musi záležeti. Odzdaru myšlenky cyrilo-
metodějskézávísi rozkvět Slovanstva v každém ohledu. l

L První bod myšlenky cyrilometodějské -- obrození národa sv. vírou
-- pěstují všechny katolické spolky a tisk. Kdo však chce í ve dru-
hém bodu přiložíti' ruce k dílu -- práci unionistické -- uplatní .se

41 ,_,
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nejlépe V našem jedinémslovanském misijním spo1ku,jímž jest
,,Apoštolát“. Existuje od roku 1892 a vlastně od jubilejniho roku
cyrilomet. 1885 zásluhou hlavně Stojanovou. Středisko jest V (Glo-i
mouci. Od roku 1910 vychází časopis „Apoštolát sv. Cyr. a Met.“
zásluhou a vedením ndp. arcibiskupa olomouckého Dr. A. C. Stojana
a katechety kroměřížského P. Ad. jaška. Za 30 ,let trvání vykonal
Apoštolát S nepatrnými prostředky velkolepé věci. Uvádím některá
data o činnosti za rok 1919: Apoštolát vydatně podporoval české
instituce katol. ve Vídni, vvpravìl všemi potřebami misionáře pro
české kolonisty na Kavkaze, Msgr. Stojanvymohl zřízení unionis-
tické stolice na bohoslovné fakultě v Bratislavě, Apoštolát ,podporou
umožnil konání sv. misií na našem venkově, duchovní flzcvičení pro
jednotlivé stavy na Velehradě, misijní činnostina Balkáně, velehrad-
skou Papežskou kollej sv. Cyr. a Met., upsal 5000 K na ,,Sušila“.
(družstvo k vybudování katol. akademických domů), daroval 1000 K
Ceské lize akad. v Praze." Aby se finančně zajistila Papežská .kollej
velehradská pro výchovu slovanských, misionářú, přispívá Apoštolát
po tři .leta ročním darem 30.000 K. Cinnost v roce 1920-21 nebyla
V ničem pozadu. Aby mohl Apoštolát rozvinouti činnost ještě úspěš-
nější, třeba se postarati o jeho rozšíření V celé vlasti. j j 9

Musí nás zahanbiti, srovnáme-li velkolepou činnost misijní u jiných
národů s nepatrnou praci svou. Největší podpory a nejvíce misiv-
onářů a řeholnic pochází Z Francie, ale i malí národové podporují
misie vydatně, na př. Be1gičane'_. lrčané a j. ,,Dílu šíření víry.“ p_ři-
spěla Francie r. 1918 3,524.635 tr., Belgie 531.269 tr. ..›-- Cechy a
Morava r. 19.19 celkem 25.883 Kč. jaký to rıepoměrl Převeďte si
koruny na trankyl Je zajímavé, že také unionistické snahy podporuje
cizina daleko. účinněji než katoličtí Slované. Mnoho neslovanů za-4.
světilo život vědecké práci unionistické (na př. Pa1mieri,l\lilles, Bu-
kowski, Max v. Sachsen, Erhard, Ingie, Salaville, Marini, cl* Herbigny),
vydávají veliké misijní časopisy (na př. Echos d* Orient, Roma e
L* oriente, The Lamp, Bessarione, Revue de 1* Orient chrétien, La
Terre Sainte, Byzantinische Zeitschrift, Griens christianus as j.),
mnoho neslovanů věnovalo se práci misionářské, zejména na slo-
vanském Balkáně. „Dílo šíření víry“ podporuje misie balkánské po
řadu let ročním příspěvkem přes 200.000 l{. Francouzové i Němci
vychovávají již misionáře pro Rus. Známy jsou také zásluhy papežů
o“ unionistické snahy -~ zejména ,,papeže Slovanů“ Lva ._Xlll, a
nynějšího sv. Otce Benedikta XV. (zřídil římskou kongregaci pro
Výghodní církev a sám jí předsedá; r, 1917 založil Východní ústav
v Rímě ku vzdělánímisionářů aunionistických pracovníků; v čer-
venci ir. 1919 povýšil velehradský misijní ústav Tov. Ježíšovana
papežskou kollej atd.) Tovšechno' mělo by nám Čechům azejména
dělníkúm na vinici ,cyrilometodějské resp. kandidátům pobídkou,
abychom konalii ve službě idey cyrilometodějské svou povinnost.
jsme k tomu zavázáni Z vděčnostiksvaté Církvi, jež nás ozdobila
nebo slibuje ozdobiti důstojnosti kněžskou ;1 Z vděčnosti k sv. uči-

z .A V _ /
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telům Cyrilu a Metoději, kteří učinili národ náš tím, čím jest. Váže
nás také láska k vlasti, abychom jí zachovali drahocenné dědictví
otců; láska k bratřímlšlovanům, abychom rozdávali Z bohatství sv.
víry, jež máme, k jejich blahu časnému i věčnému. 1  

1 Práce pro nesmrtelné duše slovanských bratří nezbytně povznese
vlastní náš život náboženský, potom teprvepocítíme hlouběji a vnitř-
něji, jaké je to štěstí míti za matku katolickou~CírkeV. Oběti --
ostatně nepatrné -- jež přineseme pro cyrílometodějskou myšjenku,
budou ,cvičbou skromnosti V požadavcích pro Vlastní pohodlí (ba
staneme se podobnými božskému Spasiteli, jehož celý pozemský
život byl jedinou ohromnou obětí ke cti Boží anaši spáse); stane-
me se apoštoly dle vzoru sv., Cyrila a Metoděje, kteří našim před-
kům obětovali svůj klid, schopnosti a síly.

Kezdárné činnosti apoštolátní je třeba finanční podpory, ale ještě
více modlitby. Co nemůžemeposkytnout sami, opatříme „Apoštolátu“
tím, že se přičiníme O jeho rozšíření. Modlití se můžeme všichni a
stejne i obetovati na úmysl Apoštolátu nějakou mši SV., sv. přijímání
nebo ,dobrý skutek. Od kněží nebude mnoho žádáno, prosíme-li, aby
Zakládali odbory Apoštolátu ve Všech íarnostech. My bohoslovci
můžeme získávati Apoštolátu jednotlivé členy, odběratele časopisu,
zakládati studentské cyrilometodějské odbory (S C O), obětovati
trochu času, abychom se četbou a studiemiiidůkladně obeznámili s
myšlenkou cyrílometodějskou (na př. také seslovanskými jazyky a
literaturou unionistickou). Přednáškamizískáme„Apoštolátu“ přátele
ve všech vrstvách národa.

Co se dosud zanedbalo, pokud se týče práce cyrilometodějské,
můžeme ještě dohoniti a nahraditi zdvojenou horlivosti. Kněžstvua
bohoslovcům snad postačí poznání: Bůh tomu chcel -~ aby se cho-
pili práce. Ke cti a chvále Boží a spáse duší -- ruce k dílu pro
,,Apo.štolát“1 V

||lllllllllllljjjılllllllllllıjj
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 _ KAREL VÁLKA:
 ZjeDNoTv kjEDNoTÉ
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j j_Olossa unionistická]  

První vytrysknutí „pramene Vody žiVé“., pravdy Kristovy, sneslo
se blahodárnou rosou i na nivy slovanské. Kmenové ruští to byli,
jimž dostalo se milosti evangelia Z úst učeníka samého Krista,
sv. Ondřeje. Oni také první ze Slovanů četli Písmo svaté V rodném
jazyku. A přece, ač tak starobylá- a .úctyhodná -- Vzhledem k po-
zdnímu pokřestaněni ostatních Slovanů. -'-Q nebyla tato Větev dosti
Věrná stromu Církve. Nárorlu našemu [daleko později dostalo se
evangelia --; a právě tyto červánkytiiíneplorušenépravdy zářily
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oběma bratrským národům společněv osobách svatých hlasatejlů
jejích, bratří soluňských. Zvláště později sv. Metoděj získal si zá-
sluhy o upevnění křestˇanstvina Rusi svou apoštolskou cestou
Z Moravy do Ukrajiny. O _ i

V díle sv. Ondřeje na Rusi pokračovali řečtí. Od nich
patrně pochází i překlad Písma sv. (shora zm ejž u[Kozarů1
při své první cestě našli sv. Cyril a Metoděj. ,

Bratří solunští Vypravili se r. 850 na misijní cestu ke Kozákům
Donským. Práce požehnána byla úspěchem a již předem odměněna
nalezením ostatků sv. Klementa u Korsuně (Chersonu).

Roku 1858--861 sv. Cyril sám, na rozkaz patriarchy sv. Ignáce,
dokončil pokřesťanění jižní Rusi, takže ,bylo s radosti uzná-no i cí-
sařem byzantským prosvůj dosah politickýi, 1

Upevnění však a život Zaručující, jednotná organisace církve
ruské jest dílem sv. Metoda. Kolem r. 880 vypravil se Z Velehradu
na dalekou cestu. Dle „hradské“ [silnice], po níž se ubíral, můžeme
ho sledovati V naší vlasti téměř bezpečně, Dr. Fr. Přikrylr stanoví
tak cestu jehotěmito stanicemi: Uherské Hradiště,BiloVic.e, Březo-
lupy, Malenovice, Holešov, Bystřice p. H., Kelč, Hustopeč [V poříčí
BečVy]. V posledních dvou místech [dle mínění Volného] posvětil
prastaré tamní kostely; rovněž kostelík ve Starém Jičíně [rozšířený
později a přejmenovaný ke cti sv. Václava] pochází Z této doby.

Dalšími památníky Metodějovy cesty jsou křestní studánky, t. zv.
,,zdravé“ nebo ,,svaté vody“, a typické kříže misijní; tyto, z pískovce
hrubě tesané, nepřesahují Z pravidla výšky 1. m a rozpětí 70 cm.
-- Takovýto kamenný kříž označuje další cestu_Metodějovu přes
Lhotu, ,,zdraVé voda“ "pak zastávky ve Svinci a V Libhošti. V Pří-
boru »zanechal po sobě (sv. Metod románskou rotundu, jejíž zbytky
lze pozordvati V nynější stavbě chrámové [P. Marie]. V~Mniší
u Hukvald založil misijní stanici pro své žáky.   1

Z Přiboru odebral se sv. Metod přes Trnávku a Staříč [zanechav
onde kostelík a zde kříž] do Frýdku. Založil tu kostel .a vystavil
V něm sošku .marianskou, profkterou stal se Frýdek záhy slavným
poutním místem širého okolí. I ,,svatá voda“ svědčí zde o působení
Metodově. ' “ L   

Na další 'cestě Těšín skem patrny iS0u jeho zastávky hlavně
V Těšíně [tehdy ještě nepatrném] a. před -Pruchnou; zde město,
V němž kázal, zapadlopozději do bažin? fr

V Malopolsku, kudy dále se ubíral, zachovány jsou misijní
kříže pouze u Strumeně a Bytomi; dále označeny jsou křížem až

...nn7:“C3.'23(D<(D‹5N‹ ~<~-^` \:n/ flnıııo

L

1 Dr. Matěj Procházka V díle „Život sv. Methoda“ právem vysvětluje jméno
„Kozarů“ jakožto nesprávnou řeckou transkripci ,,KoZáků“. -- O překladu pak
soudí, že napsán byl hlaholštinou, kterou národům Slovanským sestavil již
sV.jeronym Z řecké minuskule. O s . V y 1 L

2 Přestaly totiž zhoubné nájezdy kozáciké. z 1 “
3 Ss. Cyrìll a Method v památkách starožitných na Moravě a ve Slezsku.“
4. Četné vykopávky. tomu nasvědčují. “ , i
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Brody u Radıivilova, kdež založena misijní stanice pro země
polské. ˇ . í

s Přes Zitomir .došel konečně sv. Metoděj do Kyjeva, jejž zvolil
za základnu svých ruských misií.

Působnost jeho mezi Rusy byla dalekosáhlá. Založil první ruskou
[Přemysl-Saıvnborskouj diecesi V Haliči, jejíž oblast rozprostírala
se po celé Cervené Rusi. Ruský katolický učenec Dr. J. Peleš ve
svých „Dějinách sjednocení rutenské církve as Rímem“ píše, že sv.
Metod poslal učeníky své k Rusům haličským, sám pak že pokřtil
všechen lid volyňský. O tomto jeho působení na Volyni svědčí též
množství misijních křížů,Ípo celé zemi rozsetých, shodných s morav-
skými. Zvláště okolo prastarého kostela ,,Bohorodice Pokrova“ jest
snešeno šest takových křížů. “ 1

Na činnost moravských věrozvěstů upomíná též ruský výraz pro
Staroslovenštinu - jazyk staromoravský.

Ve středisku svých misií, V Kyjevě, založil sv. Metod biskupství,
a tak korunoval apoštolské dílo, započaté dvěma předcházejícími
výpravami. _ _  1

Za obnovení a zachování svého křesťanství vděčí tedy Rusové
věrozvěstům Slovanským, tak jako všichni [mimo baltické] ostatní
Slované za poznání evangelia vůbec. Rusové to také v mnohých
projevech vděčně uznali a cti sv. Cyrila a Metoda jako své Svaté
patrony. 1

Podìvujemeˇse geniálnímu duchu světců, kteří již tehdy pochopili
a s obětmi prováděli myštenku jednoty Slovanů u víře. Tolik
pracovali a trpěli pro Slovany, jež si zamilovali! --Ukažme se
hodnými jejich lásky; osvědčme pochopení pro spasné jich ideály
i z lásky k neštastným bratřím ruským! -- Církev pravo-
slavná jest ve své podstatě katolická --pravil na unionistickém
sjezdu na Velehradě r.1907 arcibiskup lvovský Szeptycki; nuže,
pracujme o prolomení vžitých předsudků ruské církve, modleme se
za pomoc Posvětitele, Ducha svatého! Pokračujme V brázdě na
poli (jednoty, již započali Otcové naši,“vraťme nalomenou větev
bujícímu stromu, ať ji míza jeho oživí k novému květu! O

Äppštolé Slovanů, pomáhejte nám!  4

ımıııııı ıııllııııı_ 'Ťinııııııınlwlnııılııııvll'
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sv. METODÉJ, vzon ČESKÉHO KNÉZE.
Ý .

Zijeme V době, kdy náš národ  bohužel musíme to říci -- upadá
do moderního pohanství, ze kterého mu nekyne žádná skvělá bu-
doucnost. Abybyl ode všeho (zlého uchráněn, je třeba izažehnouti
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srdce vroucí nábožností a proniknouti všechen život soukromý a
veřejný zásadami náboženskými. Kdo však se podejme tak vznešené, O
ale zároveň těžké práce? Jedině kněz to může učiniti, a sice kněz
takový, který by se docela apoštolskému tomu dílu věnoval a pra-
coval na něm se vší horlivostí a vytrvalosti. Krásným a vznešeným
vzorem horlivého takového apoštola může každému knězi býti sv.
Metoděj, který neváhal přijíti z daleka na Moravu a hlásati před-
kům našim pravou víru Kristovu. i _

SV. Metoděj vynikal mnohými ctnostmi, které by byly vzácnou
ozdobou každého kněze. je však nemožno o všech se zmiňovati;
všimněmesi ctností nejvýznačnějších: obětavosti,horlivosti prov čest
a slávu Boží, vytrvalosti V úřadě apoštolském a oddanosti k.Rímu.

(SV. Metoděj pocházel ze vznešené rodiny soluňské. Dìostalo se mu
doma a pak zvláště na dvoře císařském V-cCařihraděvšestranného
vzdělání, neboť dle příkladu otcova měl Vstoupiti do státních -lsluflžeb.
Byl mu skutečně svěřen úřad nejvyššího správce V krajině Strumské
od Slovanů obydlené, poněvadž znal dobře slovanský jazyk. Ale V
úřadě tom sv. Metoděj dlouho nesetrval. Stále maje na mysli slova
Páně „co platno člověku, byťtcelý svět získal,ale nasvé duši škodu
trpěl“, vzdal se úřadu a vstoupil do kláštera olympského, kde se
tuhou sebekázní připravoval k práci na vinici Páně. Byla to zajisté
Veliká oběť. Vždyť v úřadě svém mohl pohodlně žíti a časem ido-
sáhnouti nejvyšších, hodnosti u -dvora císařského. Volí však raději
život plný obtíží a námah, plný zapíránía obětí, život apoštolský.
Neváhal také přinésti v oběť nejvroucnější city lásky k příbuzným
a k vlasti, když Pán jej volal, by hlásalspásu duším obk-líčeným
temnotami pohanství, 2  _  _

Odkud. však čerpal sílu jk takovým obětem? jedině nadšení pro
čest a slávu Boží jej činilo k tomu schopným. 'l`o nadšení vede ho
od národa k národu a Metoděj všude káže pravé evangelium, všude
kácí pohanské modly. Obraz dobrého Pastýře majestále na inysli
hledal ovečky bloudici a přiváděl celé kmeny do ovčince, Kristova.
Se stádem Kristu ziskaným 'zůstával odhodlaně i V dobách zlých,
takže nikdy o něm neplatila slova Páně: „Ale náje._m\ník,který_není
pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vida vlka, an jde, opouští ovce
a utíká.“ “ ˇ _ «

S horlivostí se _poji.lau svˇMetoděje vytrvalost, která zajistila
jeho apoštolskému dílu trvalý úspěch.'Při působení se mu stavěly
V cestu překážky takřka nepřekonatelné. jehoflapoštolské dílo mařili '
biskupové zesousedních německých krajů. Když se nemohli ani
lživými žalobamì u papeže zbaviti nemilého souseda, zajali ho a
trýznili a drželi V žaláři dva apůl roku., Ale když na rozkaz papeže
I-ladriána Il. byl propuštěn,působil tím horlivěji na Moravě, a co
je zvıášlê áúıflžiiê, føzširiı Svůj vliv také na čęøhy,  

Obzvláště však na sv.,Metodějovi vyniká jehově1”nos't a oddanost
k Rímu. Byl synem řecké církve, a nebylo by divné, kdyby se byl
přiklonil k Cařihradu. SV. Metoděj sevšak obrací k Rímu spevným
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přesVědčením,že římský papež je nástupcem sv. Petra, jemuž byla
svěřena vrchní správa církve Kristovy.vOdkázal .timto svým činem
mladé .křesťanství v j/zemích našich na Rím s vroucímpřánízm, aby
se stále obracelo k Rímu.  té _ _

Za dnešních poměrů jsou předně tyto ctnosti, které tak jasně
září na sv. Metodějovì, každému knězi potřebné, aby mohl se zda-
rem, apostolsky tpůsobiti. Nepohlížejme tedy pouze s obdivem na
tento vzácný vzor kněžské dokonalosti, nýbrž učme se od sv. Me-
toděje, by prácenaše na vinici Páně přinášelazněkdy hojné ovoce.

4 ıııııı 1- 1- ıııııż 1-lllliııııııllllllllllıııııllllll

A ij. SL.: _

loEAcvRILoME'roD-ÉJSKÁ.
4 .

 Ve 2-3 čísle posledního ročníku „Archy“ pojednává Dr. Josef
Vašica (prot. bohosl. v Olomouci) o otázce cyrilometodějské. Obno-
vuje V paměti život sv. apoštolů Cyrila a Metoděje 1- velikánů
ducha, prodchnutých vroucí láskou ke Kristua jeho svaté. Církvi,
a přechází k idei cyrilometodějské. ˇ í

1 idea cyrilometodějské -- toť idea křesťanská,náboženská, nesoucí
na sobě osobní charakter sv. Cyrila a Metoděje. Dr. Vašica zdů-
razůuje na ní trojía stránku:  o

v l. Obrození národa vírou Kristovou. Nebylo úkolem sv. apoštolů
víru teprve zasévati V srdce předků našich - hlásali jim Evange-
lium Kristovo již kněží němečtí, avšak jazykem; jim neznámým, proto
národ nechápal krásy křesťanství. Ukázati křesťanství V pravé kráse
bylo teprve úkolem sv. apoštolů. Srdce lidu získati si měli boho-
službou slovanskou, V  c t K

2. Druhou složkou jejednota s Rímem. Dvakráte ospravedlňuje
se sv. Metoděj -- rodem Rek žž- u papeže římského, V době rozkolu
Fotiova, uznávaje tím zajisté primát biskupa římského.  

-3. Stejně důležitá je i stránka třetí t. j. práce za sjednocení Všech
Slovanů ve víře“ katolické, encyklikou papeže Lva Xlll. „Grande
mumus“ V tomsmyslu proklamovaná. Střediskem ruchu vědeckého
i propagačního ve snahách unionistických Všech větví kmene slo-
vanského stává se Veiehrad. Pochybený je názor těch, kteří se do-
mnívají, že nutno dnes řešiti otázku sblížení slovanského na pod-
kladě-reálním, neboť by -tím byl dán podnět k novým svárům a
rozbrojůrn. „jen-idea může různotvarou masu slovanskou spojiti V
pevný a nerozborný celek, vzdorující všem nárazům.“

Pisatelkončí nadšeně: ,,. _ _ žádné zájmy nenahradi ideje; bez ní
marně usilovati budeme o jednotu mezi Slovany. A my Cechové,
jaktsouhlasně se přiznává, přede všemi jsme povolání, abychom
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začali pracovati oo pevnější semknutí, z něhož by vzešel Slovanstvu
den radostnějšího, slunnějšiho života. Ať si hledají jiní nových po-
jítek, myˇzůstaneme věrni ideji cyrilometodějské, která má svépě-
stitele již takřka mezi všemi bratrskými národy. Ona budiž kvasem
kulturních organisací, duch svatých našich apoštolů pronikni do
rodin, vsi i do veřejného života. Zahořme podle jejich Vznešeného
příkladu týmž ohněm nadšení, obětavosti a lásky, vykonejme prostě
každý ve svém prostředí dílo obrodnéjako oni. mezi našimi předky.
Tehdy budeme ,moci podati ruku ke společnému svazku i ostatním
svým bratřím, jemuž i Bůh bude žehnati.“  t , ' 1 1 1

My bohoslovci se přihlašujeme do .jednoho k pěstitelůmrideje
cyrilometodějské a chceme přispětidle svých sil k její realisaci. t

-I. llllll 1- -1 lllll *-'HÍÍıllıııllltllllıllıııılılllll `

 sv.`jERoNvM A SLOVANÉ.  
1

Karel IV., jemuž Velmi záleželo na rozkvětu Církve katolické jak
V Čechách, tak i V ostatních zemích, dobře postřehl, jak neblaze
působí rozkol východní a proto”sna;žil se církev východní spojiti s
Církví římskou, aby tak nastala opět jednota. Za tím účelem navá-
zal písemné styky s carem srbským Stěpánem Dušanem. Při tom
zmínil se o privilegiu, dle něhož V zemích jihoslovanských může se
bohoslužba konati jazykem Slovanským. Protosnažil se Karel, aby
i V Čechách bylo dovoleno aspoň na některých místech užívati při
bohoslužbách jazyka slovanského. S povolením papeže Klementa
zřídil klášter slovanský V Emauzích, do něhož uvedl mnichy slo-
vanské Z jižních Zemi slovanských. Klášter emauzskýjzasvěcen byl
P. Marii, sv. Jeronymu. sv. Cyrilu ja Metoději, sv. Vojtěchu a sv.
Prokopu. Mezi patrony `shledáváme se se světci, kteří podporovali
a starali se o slovanskou bohoslužbu. V první řadě jmenován jest
sv. Ieronym a sám klášter jmenován je po něm klášterem sv.Jero-
nyma (monasterium in  honorem  s. Jeronimí a Carolo IV, íundatum).
Z jakých důvodů? +- Sv.Jeronym narodil seve Stridonu V Dalmacii.
Z toho Vznikla domněnka, že byl Slovanem, a domněnka ta udržela
se po celý středověk, ba až do .minulého století. Mimo to sv. je-
ronym byl pokládán za původce písma hlaholského a připisován
mu také překlad Písma sv. na jazyk slovanský. Obojí mínění za-
stávaliaučenciÉ(hlaVně charvatští) až do konce osmnáctého století,
kdy bylo dokázáno, že hlaholice je starší než cyrilice a že se sv.
jeronymem není V nijakém vztahu., ˇ t “

Přesvědčení o Slovanském původu sv. Jeronyma bylo ve středo-
věku všeobecné a-Slované takétíníto Svatým se honosili. Karel IV.
jej měl ve veliké úctě a snažil se, aby jeho úcta V Cechách byla
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co nejvíce rozšířena. Tak na př. V listinách, týkajících se Zřízení
kláštera Slovanského, se o něm praví; ,,ob reverenciam et memo-
riam gloriosissimi contessoris b. jeroniˇmi -Stridoniensis doctoris
egregii et translatoris intežrpretisque eximii sacre scripture de ebraica
in latinam et slavonicam linguas . _ .“ a dále Karel IV. Vyjadřuje
přání: ,,ut ipse (S. Jeronimus) in dícto regno Velut inter gentem
suam et patriam reddatur perpetuo gloriosusipsiusque dignissima
memoria 'celebrishabeatur perpetuo . . .“ (Tadra: Cancellaria Ar-
nesti, str. 448) t “ .  
~ Z tétoúcty si také vysvětlíme, že V Čechách ko_lovalo mnoho
spisů jednajícíchˇ o životě světcově, jež jsou ovšem plny možných
i nemožných historek až zázraků ta snad proto byly tolik čteny a
rozšířeny, S V

(SrV.: Ferd. Tadra: Kancléř Jan ze Středy a jeho ,,Zivot sv: Je-
ronyma“. Věstník Čes. Akademie, VIII., 421.) A ' J, J,

.zavítáàg.3
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Ť oi>A“r Run-1gADskÝ PRoKoP sun.
Vlast naši stihla bolestná ztráta úmrtí

J, M. ndp. opata a preláta P. Prokopa
Supa. Mrtvice zakončila neočekávaně
dne 12. prosince 1921jeho plodný ži-
vot. Zvěčnělý narodil se r. 1866 V Se-
nici u Olomouce. Po gymnasijních
studiích V Olomouci působil jako učitel
V Lanžhotě; Vstoupil po .roce do klá-
štera benediktinského V Rajhradě. Roku
1892 byl V Brně vysvěcen na kněze.
V srpnu roku 1912 byl zvolen opatem.
Byl to muž práce avědy. Své obsáhlé
vědomosti ukládaldo brněnské ,,l~llídky“
adenních listů katolických. Znal celou
řadu jazyků, zejm_ sl.o~vanských. Byl
znám jako řečník na četných schůzích
a sjezdech. „Občanské noviny“ Vzdá-
vají mu V nekrologu zaslouženou chvá-
lu: ,,. _ _ Na Moravě a V národě na-
šem Vůbec jest-_ věru málo lidí, kteří
by se byli mohli s opatem rajhradským
měřit ve znalostivěd sociálních a
národohospodářských, kulturních a soci-
álních poměrů slovanských_“. R. in pl

_ ` V

ˇ _ ' . ' ._“d€C“-- _

ˇ  MO_BlLlSACE.. A
_ z _

Do klidných dnů studia ,,po prázdni-
nách .pronikˇly rušivé dojmy událostí
zeVnějších_ Ríjnový dobrodružný výlet
excísaře Karla' do Maďarska rozvířil
hladinu střední Evropy. Sledovali jsme
Vývoj politických. událostí V naději,
že vše -bude urovnáno cestou diploma-
tickou. Než ~1částečná mobilisace čs.
armády 27. října 1921 přinesla obrat. Dle
mobilisační vyhlášky byli jsme téměř
Všichni -- pokud jsme kdy sloužili na
vojně“ - povinni nastoupiti vojenskou
službu. Z Brna odešlo nás celkem 18
(11 _Cechů, členů ,,R. S.“, 7 Němců).
Z alumnátních kolejí rozjeli jsme se
do různých posádkových míst po celé
vlasti. _ ZV Brna, Olomouce, Jihlavy,
Znojma, Sumpeićku, Nitry i Chebu za-
létaly Vzpomínky do ˇtíchého alumnátu.

P--, Bylo to pro mnohého, ba pro
všechny kusškoly životní, uvážíme-li,
že doba života komunitního, _ sledujícího
cíl výchovy vnitřní, duchovní, vystří-
dána tu, byla životem V kasárnách;
I přes to, že dnes rázu Vojenské kázně
věnována lepší, rozumná pozornost,
než jak jsme byli zvyklí za-posledních
let rakouských, bylo třeba každému
ducha "trpělivosti a obětavosti. Jsou
i dnes mezi vojskem živly, které za-
pomínají, že zvláště nyní občanéve
stejnokroji vojenském zůstávají dále
členy společnosti lidské, že se od nich
vyžaduje respekt vůči jiným, které by
snad V občanském povolání považovali
za své odpurce. Mámtu na mysli po-
stavení našich. kněží, ' na něž nebrali
někteří, hlavně mladí instruktoři, ohledu.
Jsou to celkem jen výjimky a lze snad
douíati, že se konečně naučíme demo-
kratickému jednání - zvlášt uvojska.
Možnoříci, že postavení kněží u Voj-
ska není záviděníhodné. Po 'dvanácti-
letém studiu aněkolikaleté práci V du-
chovní správě nastupují jako prostí
vojíni, zatím co jejich kolegové ze stu-
dií gymnasijních mají hodnost důstoj-
nickou. Je to ovšem důsledek změny
branného zákona, ale snad by Se dal
poměr tento upraviti. Než přes to bu-
dou kněží svoji povinnost V armádě
konati, ale vyžadují pro sebe též při-
měřený takt V jednáni se strany pří-
slušných-Vojenských činitelů. “

Toť několik dojmů, které mi utkvěly
V paměti Z posledního _ pobytu u vo_j-
ska. -- Vrátili jsme se štastně [do 26.
listopadu] k práci nakrátko přerušené ;
nuže,_ po nových zkušenostech pra-
cujme s chutí a vytrvalosti na svém
vzdělání a zdokonalení. -bš-

.vv
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PADESATINY _
MSGR. DR. JANA SEDLAKA

4. prosince 1921 ,,uviděl Abrahama“
Msgr. Dr. Sedlák, profesor bohosloví
V Brně. Může O sobě bez rozpaků říci,
co; my oněm s radostí ˇkonstatujeme,

so  _  
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že za 50 let svého života vyplnil do-
konale své místo jako kněz, učitel,
vychovatel kněžského dorostu íaka“
demické mládeže laické, jako katolický
učen-ec, vlastenec. a veřejný pracovník,

Není snad nikoho V národě, kdo by
neslyšel o Sedlákovi aspoň jako znalci
dějin husitských. jeho zásluhou bylo
opraveno ledacos V dosavadním ná-
zoru na husitism a Církev katolická
postavena do pravdivějšího a přízni-
Vějšího světla. ,  , `

jubilant narodil se v'l`řebíči na M.
r. 1871a tam konal gymnasijni studia.
R. 1894 byl vv Brně posvěcen na kněze.
P.o roce působení VDyjákovících ode-
šel do „Frintanea“ ve Vídni, kdež 'do-
sáhl V krátké době doktorátu. Působil
potom V Brně jako' biskup. sekretář,
pretekt V chlap. semináři „a profesor
náboženství na I. českém gymnasiu.
Od roku 1906 jest profesorem Starého
Zákona na bohosl. ústavě V Brně. Po“
sluchači nikdy nezapomenou najeho
zajímavé a důkladné přednášky. jeho
„ceterum autem censeo“. bývá důrazně
nabádání k lásce a věrnosti k Církvi.
Krásu jeho myšlenek naučila se znáti
i veřejnost katolická a zvláště akade-Ť
mikové, jež vychovává na katolické
charaktery svými hlubokými promlu-
vami V útuiném kostelíčku OO. Ka-
pucínů. fl V ,

Dr. Sedlák pracuje literárně již 30
let. První jeho práci „Darwinismus a
bible“ najdete V 25. ročníku t,,1\/lusea“
Z r. 1892. Sedláka můžeme považovat
za jednoho ze Zdárných odchovanců
,,Musea“, nebot od bohosloveckých let
neodložil péra. jako kněz 'věnoval po-
zornost hlavně náboženským dějinám
českýmaízvláště době husitské. Plody
jeho práce historické uve-řejňvuje od
r. 1898 brněnská ,,“l-Ilídka“., „Casopis
katol. duchovenstva“, vlastní časopis
„Studie a texty k náfbož. dějinám čes-
kým“ a j. R1915 Vydal Dr. Sedlák
své nejdůkladnější dílo ,,M.jan Hus“,
ovoce práce více než ˇdesítileté. Stano-
visko vysloveně katolické způsobilo.
že tato Výborná práce byla "přijata
namnozechladně. Nepochybujemevšak,
že Dr. Sedlák bude oceněn, až se roz-
trhne mlha předsudků. Přejeme milému
jubilantovi .hojnost zdraví a Božího
požehnání k další úspěšné práci pro
Církev ar vlast. .s P  ,

í 1 -deč-~

51

v

' fNEZAPOMINEJME, NA IfìR\/NiBUDITELES NARoDNi 2  
Na den. 3. prosince m. r. připadlo tří-

stoleté výročí narozenin jesuity Bohu-
s1avaBalbína, vlastence aprvního ná-
rodního buditele. Tím je podána jeho
charakteristika. Balbín zachránil mnoho
českých památek literárních a ve svých
dílech historických snesl mnoho zpráv,
k nimž prameny jsou dnes ztraceny.
Nejpopulárnějšíidílo Balbínovo je jistě
„Dissertatio apologetica pro lingua
Slavonica praecipue Bohemicaffi Vydaná
r. 1775 Pelclem a r. 1829 přeložená V
,,Matici Lidu“. Obrana končí prosbou
k sv. Václavu, aby nedal zahynouti
svému národu. Poměry, V nichž žil,
dostatečně íllustrují-jeho vlastní slova:
„Lží psáti jsem neuvykl -- a pravdu
psáti nesmím“. Proto také nenapsal
dějin svého století. Pro lásku k vlasti
byl Balbín pronásledován. Slechetným
idealistou zůstal vždy. Zemřel 28. listo-
padu 1ô88. -- „ v Í i í

P Pravé vlastenectví se ani dnes vždycky
nevyplácí. . í 9 L. B.

jaroslav I-Iruban : 1 1 8

POUT DO RAVENNY.
 [Zápisy O vzestupu duše]

. \

Olomouc 1921. Vydala Družinalite-
rární. a umělecká. Stran 207. Cena
1550 Kč i s poštsovným.  

Kniha už svýmidějem velmi Zají-
mavá, zvláště V první části, která líčí
Vlasˇínovo (jméno hrdiny.) mládí a studie
V Praze. Z okolnostia jmen, na pobyt
v Praze se vížících, třebas jsou po
většině změněna, možno se domnívati,
že autor líčí založení Ceské Ligy Aka-
demické a prvotní “ život vní. Než i
druhá částjknihy, jež vypravuje o pro-
fesorském působení . Vlašínově V Kutné
Hoře, o přátelství .sm kol. 1 Fischerem a
O .št'astném .manželství hrdinové, je
neméně pozoruhodná. Hlavní cena kni-
hy záleží V nádherném přímo psycho-
logickém podání duševních stavů, Z
nichž vyniká Zvlášt delikátně Vylíčené
„poznání“ života, aj pokušení V Hei-
delberce.  j í .

Sen- po přemoženém pokušení Zabíhá
do fantastického ,líčení obrazů Zeye-
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rových. Ráz knihy odpovídá pěkně
Vhodnému podtitulu.Vznětlivé vypsání
duševních bojů mládí přechází V úklid-
nou tišinu harmonie vyrovnaného ži-
vota a manželskěho štěstí - vše sub
specie idealismu. Vybraný sloh, pro-
niknutýl duchem latiny, zřejmě odpo-
vídá estetikovi ; některá místa, na př.
onen sen V Heidelbesrce, ukazují na
formu Zeyerovu. Kniha se ovšem ne-
-hodí, jak psal kritik v ,,Obč. Novinách“,
pro studenty. Q A , L. B.

VLADIMÍR SERG. soLovJEV.
jeho život a působení -- dlepů-

vodních pramenů napsal Karel Jindřich,
S podobiznami a autografem. Vydal
Apoštolát sv. Cyr.a Met. V Kroměříži.
Stran 282. Cena 2 Kč. -- je to kniha
pozoruhodná acenná - už proto, že
o Solovjevovì- dosud poměrně málo
víme, ač od rozšíření jeho- idei na
Rusi právem očekáváme lepší budouc-
nostneštastného bratrského národa rus-
kého. Spisovatel, jenž Solovjeva osobně
Znal, líčí podrobně V 60 kapitolách
pestrý život, bohatou činnost a my-
šlenkový, Vývoj pokud možno ze sa-
mých spisů Solovjevových. Poznáváme
V každé kapitolce Solovjfleva jako ,gi-
gantický zjev, jemuž se P. Frant. Zák
T. _I. V krásném úvodě ke spisu po-
divuje slovy: ,,Muž geniálního ducha,
se vzděláním, jakého dosahují i vyvo-
lení jen zřídka .a S ušlechtilou vzne-
šeností ducha, jaká jen u svatých ví-
dána bývá, takový muž,oslňující konec
devatenáctého století vírou, jež hory
přenáší. tot' věru zjev neobyčejný.“ -
Ctenáře . musí dojati Solovjevova touha
po pravdě a mužná odhodlanost V .užití
prostředků, aby ji našel i 'důslednost
V provádění konsekvencí. Tak se řeší
náboženské krise. Poctivé hledání Boha
končí vždy nalezením Ho V positivním
křesťanství. U Solovjeva se hluboká
víra harmonicky pojila S životem
opravdu křesťanským. Hlavní s význam
Solovjevův jest V práci prosjednocení
církve pravoslavné s katolickou pod
římským papežem. V těžkých dobách
se propracoval ke svým vznešeným
ideám azještě větší odvahy mu bylo
třeba -V boji za ně - „představme sí
jen poměry Vabsolutistickém carském
Rusku! Bojů - přestal V životě celou
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řadu. Ačsám vlast horoucně miloval
a V mládí byl stoupencem slavjano-
filství, nerozpakoval se Vystoupiti proti
němu rozhodně, jakmile poznal jeho
škodlivost. Obdivuhodný je Solovjevův
pokus o synthesi. křesťanství na Zemi,
ba celého lidstva a tvorstva, jenž vy-
dává zvláště skvělé svědectví velikosti
Solovjeva-filosofa a tvůrčího ducha;
- K. Jindřich usuzuje ze zájmu o So-
lovjeva na Rusi, že „je blízko čas, kdy
vykonaná jím práce ponese blahodárné,
hojné ovoce“. Památka Solovjevova
jest mu posvátná, nebot' „čtení jeho
spisů velice rozšířilo jehomyšlenkový,
obzor, prohloubilo víru a rozevřelo mu
nové zářivé horizonty“. Knihu, vydal
po smrti spisovatelove katecheta. P.
Ad. Jflšek v Kfønúčrfžž, když již částí
byla vytištěna nákladem ,,Vlasti'Í. je
to Záslužné dílo a jsme přesvědčení,
že čtenář zamiluje si Solovjeva, s nímž
se touto knihou seznámí. --deč-

UČENCI, Xı>g.sToL1šTí
. A NABOZENSTVI.

Francouz Ant. Eymien konstatoval
ve svém díle „Le part des croyants
dans les progrés de la science au XIX.
siëš.cle“, že Z nevěreckflých učenců je
jich nejvíce přírodozpytců, ne však
nejzvučnějšího jména.í-Závěrečná sta-
tistika vykazuje 432 jmenučenců všech
oborů a věd a mezi nimi“367 bylo
hluboce věřících, pouze 16 nevěrců,
15 lhostejných a 34, o nichž není do-
statek dat* jsou to svrchovaně zají-
mavé číslice. ]ak_ je tomu se „zaostá-
lostí“ katolíků al ,,nepřáte1stvím“ ná-
boženství k vědám a pokroku? .

1  ` 1 -deč-~

ANGLIČIÍ KATOLÍCI,  
A REMESSKA KATHEDRALA.

Starobylá mohutná kathedrála remeš-
ská, která byla bombardována za svě-
tové války Němci bez podstatného
důvodu, má býti nyní opravena. Po
ce1é,Franciiflkonají se `sbírky“ na vy-
budování této kolébky francouzského
christianismu. Vřelé sympatie k ideál-
ním francouz. katolikům ukázala též
katolická veřejnost anglická založením

* Dıø' „sv. vønêøhť, 1-øč. XVIII. č 11.

j l

_„:›x€ıv:vı\~4-vr-v:,ø~vn...n~/nn-ìäv-‹„.x4x44.-nxxnvnvıxızę-fl;.n;.zçz.-ıızn ı,.~~z-. ~.v ‹. ~.,-.,,s-n,,._, ›v .ˇ

í
1

1
l

'Š

íF'z
V

12
5

lx
š

íì
If;V

l)

:„:„.a=:~ıv›ť=ı×rıvn›fl\^í:*9‹-fl.›Áıżxı

ra

É̌Ä-



..‹ vv;› ,
“,>-/'.› .

„-A

ˇ. .,.ø;fa ø

‹-.zı..:;..vz `

4:'np,-3... .

,,_v._z-4
nr*

K

»_

za-

$

Q“

7*

fi

-J
3

Ř.

ž

či

\

vn'

*-
V
iv;'z`z

f .-:Ž
“ vz:

, ..“_ v

r.~ż.‹:“.',

Litš

i

. ;.v'*§;`,!„,,. ..

;-.

_; _l}_'.'§` . ...‹.n:.;..-,

-“'“;

Ě-,z-3.; _
Evžtyč;-'Ĺ.`.
f

spolku „British Empire Fund“, jenž ve
vynikajícím katol. časopise anglickém
„Tablet“ nadšenými slovy vybízí všech-
ny k podpoře na Zbudováni kathedrály,
jejíž mohutné Zdivo a obrovské pilíře
zvedají ruce ik nebesům V prosbě za
vítězství trpící Francie. - Předsedou
zmíněného spolku je Starosta londýn-
ský, místopředsedy kardinál Bourne,
kardinál Gasquet a .vévodkyně Z Nor-
folku. Katolíci angličtí podávají Zde
nový důkaz vřelé a praktické lásky k
franc. b_ratřím. -~ I u nás velechrám
sv. Víta, zkamenělé .dějiny Zašlé slávy
české, volá, prosí za. dokončení. Leč
zdá se, že -hlas jeho zaniká téměř bez
ohlasu u dítek nevděčných, bloudících.

Od cizích národů učme se láscek
Církvi a vlasti! ` -- fk -
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Ť PASIJOVE HRY
V NANCY VE FRANGII,

které se znovu otevřely, přivábily letos
mnoho diváků; nejenom četné církevní
hodnostáře, nýbrž i vynikající světské
osobnosti,,To není již Utrpení“, po-
znamenává „Les amitiés catholiques
françaises“, „to je jásavá* radost Vzkří-
šení. Poslední okamžiky ze života bož-
ského Mistra, jeho utrpení i věčné
drama kalvarské, vítězství ukřižované
Lásky působí na diváky hlubokým
dojmem“. Krásně praví zmíněný časo-
pis, že herci pašijí jsou apoštolové,
předvádějíce velkolepý slib Vykoupení
a nesmírné Lásky boží V Lotrinsku
zmučeném a zpustošeném V chmurných
dobách válečných. Pašijové hry V Nan-
cy, založené kanovníkem Petitem, předčí
pověstné pašije V Horní. Ammergavě
ve Stýrsku. Jsouť nejen divem nábo-
ženského světa --vůbec, nýbrž i umě-
leckou slávou Francie“. I k. ...f .__
/

Z KATOLICKÉHO SVĚTA.
Dle zprávy časopisu „Das Neue

Reich“pomýšlejí katolíci na Litvě na
založení katol. university. Biskup Ka-
revič (cius) svolal inteligenci k pora-
dám, jakby theologická .a filosofická
fakulta, obě již velice nutné, -nejlépe
se mohly zaříditi. Sám na to .věnoval
svůjprsten, jenžbyl prodán zá 11.000

I
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marek. Této důležité záležitosti byla
též věnována zvláštní pozornost na
sjezdě katol. studentstva a akademické
inteligence, kde se též jednalo o vzdě-
lání zdatných sil pro vysoké, střední
ac obecné školy. - .. i _

Též V Hollandsku pomýšlejí na Zalo-
žení katol. university. SV. Otec projevil
arcibiskupovi utrechtskému nad plánem
tím svoje uspokojení a nabádá bìskupy
hollandské, by usilovně pro uskutečnění
tohoto plánu pracovali. “

Archiv vatikánský byl za Vedení kard.
Gasqueta, průvodem Angličana, V znova
uspořádán, aby byl zbaven 'stop plenění,
které se dálo při různých příležitostech
válečných. Nyní jeˇnavštěvován denně
asi 50-60 učenci. ' í

›ı=*=ı=_, .A
c

Klášter benediktinů Beuronských vy-
držuje na vlastni útraty ůstav pro
zkoumání palimpsestů. Duchaplným
použitím paprsků ultrafialových poda-
řilo se kněziRö.ge1oVi Z řádu, benedik-
tinského vymazané písmo na starých
pergamenech učiniti čitelným. Zlomky
rukopisů Písma sv. ze VII. století V
jazyku hebrejském a latinském, Z řím-
ského ípráva, právní akta, starší geo-
grafické popiSY, básně ze starověku i
středověku jsou ve Světle ultrafialových
paprsků žasnoucímu učenému světu
zase viditelný a skytají den co den
látku pro další bádání. Ministerstvo
bádenské, byvší na práce učeného be-
nediktina upozorněno, nabídlo mu místo
profesora fotochemie na vysoké tech-
nické škole V Karlsruhe. Zatím práce
ty vzbudily pozornost i pruského mini-
sterstva kultu, které'Se snaží získati
učence. pro některý vědecký ústav
pruský.
_ =I<**
Zprávy amerických listůtřeba pova-

žovati za příznak rostoucího zájmu pro
filosofii scholastickou. Profesor katol.
university vLovani Maurice de Wulf
byl od Havvardovy university V Cam-
bridge (V Massachusets) pozván, aby
v roce 1921-22 uspořádal kurs filosofie
scholastické.

Benediktin P. Osgniach, prof. filosofie
na koleji opatství sv. Martina V Lacey,
byl státní universitou ve Washingtoně
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rrıenován řádným profesorem scholas-
tiky. jmenování to má zajímavou hi-
storii: P. Osgniach dal se totiž zapsati
minulého roku na uvedené universitě
za posluchače, aby přesně poznal blu-
dy, jimž se na této filosofické fakultě
vyučuje. V disputaci vyvracel P. Osg-
níach přednesené bludy způsobem tak
pohotovým, že na sebe upozornil pro-
fesory i posluchače, jichžto sympatií
obzvláště si dobyl. Posluchači podali
úřadům ža'dost,*aby P.Osg,niach byl
jmenován ipr__of. scholastíky na státní
universitě Washingtonské, kteréžto žá-
dosti bylo vyhověno. s

Mluví se, že časem státní university
sotva budou se moci vyhnouti stále
důraznějšimu ,í požadavku po zřízení
stolic filosofie scholastické.
íCistě světská universita londynská

pozvala prof, Dr. Vínc. Nabba O. Pr.
(býv. provinciála V Anglii), aby uspo-
řádal kurs 25 přednášek po Summě sv,
Tomáše Akv. Kurs bude zakončen
zkouškou a rozdílením diplomů.  

. Nov.

 svArosTifiRkvE  V Xm;sToLETí
Sotva najdeme lepší apologie církevní

dogmatiky, morálky a disciplíny než
poskytují životopisy svatých a katolíků
Z přesvědčení ve všech dobách. Prá-
vem náleží kpodstatnýmzznačkám pra-
vé Církve Kristovy svátost a Církev
katolická bez nesnází obstojí i po této
stránce před nejpřísnější kritikou. R.
1914 vyšla u Benzigera V Einsiedeln
pozoruhodná kniha Konst. Kempfa S.
j. ,,Die Heiligkeít der Kírche im 19.
jahrhundertffjiž všestém vydání. Pod-
titul zní vhodně: Ein Beitrag zur Apo-
logie der Kircjhe. Postavimef Církev
samu před zraky lidstva. „Kdo Z pro-
tivníků má odvahu pohlédnoutí jí pevně
a bez předsudků do očí, tomu vypad-
nou zbranězruky apokleknea uvěří“,
praví se V předmluvě. .Církev má nejen
svaté učení a mnohojsvatých prostředků
může se ale V každé době vykázati také
Vzácným ovocem -- světci. 'V tomto
směru řadí se XIX. století důstojně k
předešlým. P. Kempf vypočítává jenom
sluhy Boží, kteří zemřeli V XIX. století
a byli nebo budou blahořečeníz vyzna-
vačů bylo mezi nimi. 170 (106 ,mužů a

64 ženy). Znich dostalo se úcty oltáře
10 jako blahoslaveným a 2 jako svět-
cům (náš Klemens Maria Hofbauer a
Gabriel della Addolorata). Mučedníků
jest několik tisíc ízˇpronásledování V
japonsku, Cíně, Annaum, Korei, Pales-
tyně, Ugandě); blahořečeno bylo dosud
1,86 (r. 1920 dvaadvacet mučedniků --
Cernochů Z Ugandy). Facta loquuntur.
Božský Spasitel žije a působí vCírkVi
stále, proto tím radostnějí vyzhávámz
credo ins canctam Ecclesiam catholicam.

R - deč --~ ~

.nžmečríspnostovcí
V CSR. 4

Vážná. doba a nutnost přípravy ,na
úspěšné kněžské působení vnuká sama
sebou myšlenku organisovatí se a schá-
zeti se kdebatám p společných cílech
a cestách k nim. Ceští. bohoslovci již
ode dávna pořádají za tím účelem
manifestační Sjezdy as poutě na posv.
Velehradě. Letos zaznamenáváme první
projev života německých bohoslovců
po 20letém mlčení. Ve dnech 26.-28.
července m.-r. sešli se na Hoře Matky
Boží u Králík (Grulich) na hranicích
českomoravských.Súčastnílo se asi 40
bohoslovců Z diecese brněnské, králo-
vehradecké, lítoměřické, olomoucké,
pražské a vratislavské (Vidnava). Z
hostí sluší jmenovati ndpřsvětíciho
biskupa“ pražského Msgr. Glosauera,
senátora a univ. prof. pražského Dr.
Hilgenreinera, Dr. Linke Z Olomouce,
P. Blaschke, P. Telgmanna O. Cap.,
dpp. Redemptoristy a j. kněží.

Sjezd zahájil a řídil bohosl. jedelský
Z Olomouce. Učastníci měli 27. červen-
ce společné sv. přijímání. Referáty při
slavností schůzi byli: Dr. Hilgenreiner
„Theologie und Leben“ -a Dr. Linke
,,Hl. Bonifatius --- sel. Petr. Canisius
-- hl. K1. M. Hofbauer“. Při poradách
referovalí: Msgr.G1osauer „Fůrcht dich
nicht, du. kleíne Schar“ (Seelsorgsfragen
der Cíegenvvart`); P. Blaschke „Was
ervvartet den jungen Priester auf sei-
nem ersten Posten?“;' P. Telgmann a
bohosl. Loidold [Z Brna] ,,jugendbewe-
gung und Priester“; bohosl. Schwarz
[Z Lítdíněřicj „Wie belebenvvir unsere
praktísche Ausbildung im Seminaı“?“;
bohosl. Lehner [Z Vidnavy] „Theologen-
Missionsvereine“. V živé debatě uká-
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záli bohoslovci zájem o themátá. Bylo
usneseno pořádati příštího roku sjezd
německých.bohoslo_yců V Bohosudově
(Márí-áschein V s. Cechách). Srdečnou
promluvou rozloučil se si účastníky
sjezdu P. rektor králíckých Redempto-
ristů. i  -- deč -

NAŠE MLÁDEŽ.
Potřeba  sjednocení organisováné

katolické mládeže k systematické práci
je .den ze dne nalehavější. O výhodách
á přezđnostech jednotné práce Orla s
Omládinou již bylo mnoho psáno. Po-
ukazuji zde toliko na Způsob, jakým
se řeší důležitá táto otázka na místech
kompetentních. je to trestuhodná leh-
komyslnost, vyskytne-li se na př.V 10.
čísle „Naší Omladiny“ Z_m.r_ nejméně
5 míst, znichžj jedno každé je hřebem
do rakve společně práce naší mládeže
bez rozdílu stavů. Ukazuji na dvě, zá-
sadní chyby, jež jsou příčinou nešťast-
ného řešení. Předně, organisujeme-li
mládež venkovskou, nesmimejí poklá-
dáti napořád zam-ládež rolnickou a dle
toho ji vésti, protože ,mládež .rolnická
tvořívcelé organísácí jenom menšinu.
Vnese-li setřídní .stávovství do organi-
sace mladých lidí v dnešní době tak
příkrých stavovských protiv, pak se
nikdo nesmí divit, kdyžse- probudí
stávovskésebevědomí u Všech vrstev
V orgzánisaci zastoupených á. vyvozují
se Z toho následky.  

Druhá chyba záleží V. tom, že na
kompetentních místech na obou stra-
nách jde- jen o` osoby á ne o Věc. Kde
je vědomí zodpovědnosti, kam se po-
dělajkřestánská láska, jež je jedině
schopná -sdrzužíti veškeru naší mládež
bez rozdílu stavů? 8 -
Pomoc je -přece zcela snadná. O

zániku  kterélloli orgánisáce naši mlá-
deže t nelze mluzviti. Každá z nich Vy-
konálá záslužnou práci, já proto má
právo na další trvání. Vyskytlá-li se
mínění jiná, vyslovovali je jednotlivci,
na “ kompetentních místech však bylo
á je přesvědčení, jak jsem je uvedl.
Proto.hájení existence jedné orgánisace
proti druhé je pouhým agitáčním pro-
středkem, jehož ovocem jsou stálé
rozmíšky, Mají-li kompetentní činitelé

že mají -_ nechtse sejdou a V duchu

'I

__ .

křesťanské lásky. dohodnou of společ-
ném postupu. Dokud k tomunedojde,
at' se o věci V tisku mlčí. Nechutná
polemika k úpravě poměrů nepřispěje
nikdy; působí jen radost nepřátelům,
kteří Z ní dovedou obratně kořistit, do
mládeže Vnáší nejistotu á zmatek, á
pracovníkům, kteří ty následky nejtrp-
čeji pocitují, chuti k práci nepřidá. _

Myslím, že bohoslovci, kteří mezi
mládeží už pracují nebo jakokněží
budou působiti, .mají právo do Věci
zasáhnouti. Z L. B.

 OKTÁVA ZA SJEDNOCENI.
Miliony křesťanů žijí mimo pravou

Církev' Kristovu a daleko větší jest
ještě počet těch, kteří ,,sedí ve tmáˇch
a stínu smrti“ - ubozí pohané. Není
nic přirozenějšího, než abychom po-
máháli bloudicím a nevědomým my,
kteří jsme na výsluní lásky Boží á cho-
dímeve světle víry Kristovyapo bez-
pečné cestě kspáse.Velkomyslné duše
vždy pámatovaly-ve svých modlitbách
na sjednocení křesťanů odloučených a
obrácení pohanů. I V poslední době se
toto modlitbové křížové tažení orga-
nisujeyjeden ze způsobů jeprávě svě-
tová oktávazá sjednocení. O _
Í Tato pobožnost koná se od 18.--25.
lednávincl. každého rokut. j. od slav-
nosti Rímské stolice sv. Petra do svátku
obrácení svn Pavla. Oba tyto svátky
jsou jistě významné pro myšlenku
jednoty církevní á obrácení pohánů.
Oktávaízá sjednocení .má býti jakousi
ofensivouná celé frontě, útokem na
ná Boží milosrdenství, abyse splnila
tužbá Spasitelová: „Aby všichni jedno
byli, jako Ty, Otče, ve mně ájá V
Tobě“. Pro každý den oktávy je stá-
novená táto modlitba :  
Antifona: „Aby všichni jedno byli, jako

- = Ty, Otče, ve mně as jáv Tobě;
_ t í aby také oni V nás byli jedno:

aby svět uvěřil. že jsi Ty
. I mne poslal“. [jan 17, 21.).
V: A já pravím Tobě: Ty jsi

4 _ Petr t. j. skála.  
R: A na té skále vzdělám Církev

svou. Z , I
Modlitba: Pane Ježíši Kriste, jenž jsi

řekl ápoštolům svým: „Pokoj zůstavuji
Vám, pokoj svůj dávám vám, nehled'
na hříchy żmé, ale na víru Církve své

55 si .
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á uděl jí podle své vůle míra jednotu,
jenž žiješ a kraluješ s Otcem á Duchem
Svatým na Veky vekův. Amen.

Pro jednotlivé dny oktávy doporučují
se zvláštní úmysly:

18. ledna: Návrat Všech bloudících
do ovčince Petrová; ˇ s

19. ledna: Návrat východníchsekt
k jednotě katolické; -

20. ledna: Návrat luteránů á ostatních
sekt protestánt. V Evropě do Církve
římsko-kát_olické. `

21. ledna: Odstranění rozkolu ángli-
kánského;,  

22. ledna: Spojení všech amerických
křesťanů ve víře a V Církvi;

_ 23; ledna: Trvalé obrácení špatných
katolíků á odpadlíků; ˇ _

24. ledna: Obrácení Zidů; A
25. ledna: Obrácení všech pohánů

(misie). _
Tato Oktáva byla zavedená r. 1908

ánglikánským misijním časopisem „The
Lamp“. Také mnoho katolíků sesúčást-
nílo oktávy.  _ .

Po dvou letech přestoupil vydavatel
,,Lámpy“ P. .Pavel do Církve á s ním

n

„Sdružení smíru“, které založil. R. 1909
schválil oktávu papež Plus X. Mnoho
biskupů a j. hodnostářů ji doporučilo
(ná j př. kardinál Fárley, O'Connel,
Gibbons, Fálconio, Bourne, Logne á j.).
Církev anglikánská rovněž oktávu koná.
Roku 1916 (25. února) schválil oktávu
také sv. Otec Benedikt XV. a obdářil
ji plnomocnými odpustky za obvyklých
podmínek (modlitba za sjednocení, ná-
vštěva chrámu, přijetí sv. Svátosti). R.
1920 přijala oktávu za sjednocení cír-
key východní á protestanté (na sjezdě
V Zenevě). Poslední projev pro oktávu
učinil nedávno katolický epískopát ve
Spoj. státech Severoamerických. Od Lut-
herovy reformáce je to poprvé, Zžese
katolíci la protestanté 'společně modlí
Zář jednotu viry. Modlitby za sjednocení
měly obdivuhodný účinek: Zmíněné
,,Sdruženi smiru“ stálo se katolickým,
'podobně členové. dvou ánglikánských
klášterů (Caldey, Milford Haven) atd.
Upozorňujeme své čtenáře na oktávu
a vybízíme, aby sami ji konáli a dle
možnosti rozšířili ve svémokolí. Vy-
prošujeme sizprávu O Vykonáné oktávě
apočtu účastníků do redákce,,Museá“.
_  ~ -- deč -
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LEOP. B.ĹÉĹ.l.\íAČEK, jednatel „Růže Sušiiovy“ (Brn):

    verrżr-rano Naším Pnoonnivrervr.
X  in aeíżernum iuxía Romam!

(Dokončení) Ú _   _

Řečník skončil za vel no nadšení. Z rěiPı“ahy, v nížp_vlednu
l9;2ü bylíak .sírašlívě za lapán onen posvátný kánon živoí:arrm_oder--
níiro kněze; volá nyní durazný hlas, že nutno ík tomuto zhaníobeínpěmu
kánonu se oezpodmínečněp vrátíte! A působení přesvědčiviěho tónu
íoiru volání na posluchače vyjadřují uěedníci, jdoucí do Emauzz
„Zdalíží nenořeio v nás srdce naše, když k nám mluvil najcżesíě za
vykládal nám Písnra? (Luk. 24, 32). To je důkazem, že ono vol
nebylo ,,vo:>‹1 clarnaníís in a'eSerío!“ r   _

Clip. Hudeček pozdravuje sjezd za „Růži Sušilovu“ V Brně, JUSÍ.
Finish Z Brna vyřizuje pozdrav spolku katol-akademiků ,,Z\/lora-
van“. Dva programoví řečnícip Šbislšuyp Dr. Kmeťko a PhC. Krlín
omluviií svou neučasí. »- Následovala společná večeře v refektáři
Tovaryšstva Éežiíšova a po ní večerní modlitba V ehrárně; z

íVe čívríek ráno o dohod. kázal nadšeně ve svaíyni děkan "Cy-
rilomeíodějskěs fakulíy olomoucké Dírškrabàal. Vkázaní rozvinul
slova ND. D`íConellova z jeho poslední vůlezlduši Bolru, Íělo Irsku,
Srdce Rímuíl-irobv sv. Metoděje na Moravě, sv. Cyrila vRímě hlá-
sají nám ío,_co 'âušílíuěinirl svým. heslem: církev a vlasí. ě Pročež
budme ka"rolíkyIa vlasíenei. Potom celebroval slavnou mši sv.spo-
jenou sespolečným sv. příiírnánínr oědstupujíćí předseda _,LìÍ. jed-
noty l:›ol“ros“l. olorn.“ P. Voiíěeh Folia za asistence P. Klementa Z
Prahy al Cíp. Hudeěka .zBrna. “  

Po osmé hodině ranní zahájil ve Slovanském sále ndp.arícibìskup
sehírzí enorálern svatováclavským a přivítal účastnlíky, kteří přišli
dnešního dne. Äbííuríení 'Huňka ze Un. Hradiště pozdravil sjezd za
župní SSS slsováckejcíp. Unger za bohoslovce českobudějovické.
Písemné pozdravy zaslaliízndp, arcibiskup pražský Dr. Kordač a

)-L0

URR“

ťöx

Qfln E.

i if;/lsgr, Říhánvek  zs Prahy, Dr. Jan Kubíček z Vel. Losína za Dr. jar.
Relrulka .Z Olomouce. ˇ »    

Druhý programový řečník Dr. Hrachovský ukazuje, že příčina
slabosti a nesjednoeenosüs kléruí záleží v zaçnedbávání výchovy ve
směru „Seníírecurn Ecclesi1a“, což jeínemaíeni jeho vzácné řeči.
Sąouhlasííi s Lírkví znamená souhlas s tneol vědami arcírkevnímì
děíinaíni, zvláště ps dějinami v národě našem. Bez poznání Boha
není lásky k Něrnu, bez poznání víry není kní lásky, bez poznání
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Církve není lásky k Církvi. Poznání není možno bez studia, proto
bez studia není také lásky. Kdyby náš klérus byl hluboce theolo~
gicky Vzdělán, kdyby znal, jaké .ohromné zásluhy získala si (Ĺirkev
o náš národ, jistě by nebylo došlo k nezdravérnu reíormismu a ke
schismatu. -- Reierent thema krásně rozvedl a vyzýval bohoslovce,
aby láskou k Církvi smazali děsnou skvrnu -s českého kléru. V ne-
utuchajícím potlesku a projevech nadšení shromáždění povstává a
již hřmí sálem jako odpověd na vzácnou řeč hymna papežská. Po-
děkovav řečníkovi vítá ndp. arcibiskup nové hosty, mezi nimi Bek
gičana D7 Herbignyho S. j., který pozdravil sjezd latinsky. Bob.
Benáček mluvil o „Sušilu“ (Družstvo pro vybudování akadem koleji)
ctp. Koplík z Dlomouce vyřídil. pozdrav senát. probošta Valouška.

O posledním thematu ,,l\lěktere' příčiny dnešního _ nesprávného
pojímání podstaty a jednoty cšrkve Kristovy“ promluvil Dr. Prant.
Cinek. Dokázav absolutní hodnotu náboženství katolického a napro-
sto nutnou jednotu jedině a pravé Církve, řečník ukazuje, jak strašlivě
Vymstilo se popření obou těchto zásad na protestantisrnu a jak
žalostné následky přivodila negace druhé Z nich církvi pravoslavné.
Poukázav na hluboký úpadek náboženství v sektě československé
promlouvá o božském a lidském prvku v Církvi a líčí její jedinečfl
nou krásu; Konče řeč, stojící na výší dobyla íorrnálně úchvatně
krásnou, hlasem chvějícím se pohnutím zapřisfláhal bohoslovce k
věrnosti a lásce k Církvi. „Nuže již vzhůru k praporůrn s“vatým,jež
čekají na paže Vašel“ -ż- Bouřlivý potlesk, jenž rozlehl se po jeho
řeči sálem, Zdaleka nevyjadřovaì, co cítila srdce naše.--_ bldp. arcivfl
biskup. řečníkovij vřele poděkoval, přivítal írancouzského jesuitu
Hauspnera (který. pronesl latinský pozdraV),vzdal diky všem řeční-
kům, Tovaryšstvu ježišovu, Lit. jednotě olomoucké, P. jaškovi a P.
Hřívovi. z Apoštolátusv. Cyr. a Met. za přípravu a umožnění sjezdu.

O půl dvanácté měl pan arcibiskup v kostele otcovskou promlu-
vu,iv níž Vybízel k lásce a věrnosti k Rímu a prosil o modlitbu
za bloudící a odpadlé kněží. Sjezd pak byl Skončen chvalozpěvem
„Te Deum“, sv. požehnáním a uctěním ostatků sv. Cyrila V kapli
,,Cyrilce“. _ P

V _ ›- ø__. _ _ _ V _nvnøn‹~;›f_›„.,.<-..øx‹›„nS~4‹Qn.„.z~,<›flıżv›;ı=flH~
__ __ _ __ › _, _ _ .v ._ --v -\ / v ~ v › . ~ _„ ‹-_ -‹z_ż›‹-v<~^_-“~`=v z;~.ëžı‹z,.fl&q.‹nj=;:_-_::^“.z:1-z;__n:“=

Při společném obědě byla Vykonána sbírka ve prospěch ,,Sušíla“,
jež vynesla 470 Kč. Odpoledne byly ve Slovanském sale bohoslo-L
Vecké porady, na nichž byl provisorně ustaven ävazbohosloveckých
jednot (S'B”j) a smluveno vydávání Musea. Večer na zahájení
unionistického sjezdu konala se ve Slovanském sále zpěvná akaflfl
demie Pěveckého sdružení olomouckých bohosloveů., která svým
krásným programem pod taktovkou temperamentníno ,dirigenta ctp.
Vaňka připravila účastníkům umělecký požitek. s ;

Ndp. arcibiskup dlel po celou dobu sjezdovou jako pravý otec
mezi námi -- jako jeden Z nás: ráno uvedl nás do velechrámu, po
celičkýˇden byl v našem středu a večer po společně modlitbě,
kterou' sám předřikával, odváděl nás za zvuktt dojímavé písně
„Odpočiňte V pokoji“ k odpočinku.
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bleradi jsme odcházeli v pátek z milého Velehradu, ze svého
zdařllého sjezdu, jehož vůdčí ideou byla jednotajs. Církvi. Tak
blaze nám všem bylo na posvátné dě velehradské, jež sbratřila
všechny bohoslovce z rtizných seminařůmadchlkapro ideál moder-
ního kněze a spojila k nezlomné lásce ke Kristu a k boji za jeho
Církev. iltozcházeli jsme se nadšení, takřka Vnitrně obnovení, aby-
chom se příštího roku u nohou našich sv. apoštolů opět shledali. --

Ú
ŇĚQ

Ol?.üANl _. _(/3P r`“D‹Ž

Z rozhodnuti nejdůstojnějšího episkopátu nebylo zřízení chystaného Svazu
bohosloveckých jednot (SBj) povoleno. Prosim Vás, bratři, nehledejte v tomto
rozhodnuti ani stínu nějakého projevu nepřizně, důvody proti Zřízení jsou příliš
závažné, a proto i přesvědčivě. Neochabujte snad proto veísvém nadšení, ve
své, práci. Pomyslete si i zde: Ecclesia supplet -ta veiebná „archiorganisace“
Církve sv. nám rnateřsky nahradí vše, co by snad nám byl SB) mohl poskytnouti.
- Pracujte ve stycích se studentstvem. Tato spolupráce -- ovšem V mezích
nám niožných ~ byla nejen dovolena, nýbrž přímo projevy se strany nejd.
episkopátu odporučena. -- Nezaporninejte také, že administrativně podléhají
bohoslov. jednotyjako jiné akademické spolky nyni přímo Ustředi katolického“
studentstva čsl., (Praha~ll.,Voršilská 1.) V jehož výboru máte svého zástupce. -
Obnovte vzájempou korespondenvci. Navažte styky se zahraničními semináři.
Pracujte nadšené. ,,l\áuseurn“ a Velehrad at jsou přesvedčivým měřitkem našich
snah! z _ ›  Vondráček (PL)

, _

novy V skus V R. 1921-22.činnost“ “`žeCıø Ěˇ-d< rr U3~ C. C13<
<

Naše práce byla zahájena valnou hromadou 6. října, Po programové řeči
předsedy jos. lludečka byly přečteny stanovy ,,R. S.“a doplněn výbor kol. Pa-
pežem aflPlanitou, který byl zvolen druhým administrátorem ,,I\/lusea“. Nato určen
termin schází přednáškových (každou 3. neděli), vyřizeny záležitosti knihovny
a schválen jednací řád. -+ Schůze výborovělbyly konány dvě; hlavnim bodem
bylo jednání O ,,lviuseu“. _

,,ìì. S-“ má letos 33 členů. Kroužky jsou dva: Sociologický a letos zřízený
tiskový; oba vyvíjejí zdárnou činnost. i

_ “ Bratrský pozdrav jednotáml `
_ jednatel Leop. Benáček.

, .

socrotoorckv kaoožek ,kůže soširovv“.
(Zpráva o činnosti ,,Sociol. kroužku“ za ll. pololetí škol. roku 1920-21.) ~

Cinnost naše byla značně omezena expedici „Ročenky“ a jinými obtížemi
s ni spojenými, jakož i hojnějširn pořádáním slavnostnich schůzi v .,Růži
Sušdově“.  r ,~  

Přednášky byly dvě: - l _ ,_ V V P
Dne l'3. března 1921 -+- Kol_ Kraus Fr. Dějiny Zidů__v _
Dne20_ března 1921 --v Kol. Kraus Fr. Náboženství Z_idovstva.ž“-='-“-ar--~ı Flľflfiflfl r......z.ahŠ--I IIDI
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Po schůzích byly čile debaty, V nichž probráno důkladně nebezpečí seníítísrnn
pro náš stat a vztýčen Zdravý a účinný Způsob boje proti jeho rozpínavosti.

i Debatní večírky konaly se za účasti terněř všech členů. Probíránj,7 hlavne
časové otázky. P t í í

Dne 14. dubna l92l: O spolkové činností. l . -
í Dne 21. dubna 192.1: Význam divadla V osvětove“ činností mládeže. .
Na valne' hromadě ,,Socíol. kroužku“ dne -/ví. června líìši byla shrnnta a pov-

souzena celkově naše činnost Za uplynulý rok. lăol. předseda děkuje vše.rn za
práci V „Kroužku“ a Vyzývá, abychom se snčastnili'osvětoVe činností o prázdn-
ninách mezi lidem. “  í

“ . ı$` _ 234 2%

Dne 1. října 1921 sjeli jsme se Zase do alnrnnátn Zdraví ajosvěžení. Zdá se,
že přání, aby práce naše mohntněla, se plní. Podávárn přehled- činností ,,Socìol.
kroužku“ Za necelé tří týdny. Í

Hned dne 2. října l92l byla ustaynjící schůze, navníž předsedou „říronžkn“
Zvolen kol. Jeřábek jíllj, jednatelení kol. Krans jíij. Clend se přihlásilo ZG.

Předseda, jehož návrh o důl.ežií:ostí zřizování „Sociologických kroužků“ byl
schválen na letoším sjezdě bohoslovecken“l na posv. Velehradě, vyníezíl progfranr
naší činnosti. Přednášky budou jednou za čtrnáct dní, debaíní večírky týdně.
K Vzdělání členů V jednotlivých otázkách “ uje se příruční knihovna.
lDosud jsme pořádali: P ˇ
Dne 5. října l92l debatní večírek: Zřízování a“ účel „Dětských besídek“.
Dne 12. října l92l debařní večírek: Vysvětlení spolkoveho a shrorna.žd'o“vacsílícv

Zákona. j j ‹ .  . `
Dne 16. října 1921 kol. Peška joseí jiV.j: Zakládání fürla. (Veřejná schíìrze

S oposicí.) j  ‹ j  
Jak Zřejmo, práce naše se ntěšene rozvíjí. jenas

budeme pracovati? Bože, žehnej našim snaháníl
í Fr. Krans,

 ř. Č. jednatel.

fiıvr Ě“ '3< N

lo, ale chceme a
Ěnčšı

C404 ‹”='€-<'D‹ Qñn

Tiskový kaoużek .,,a. s.“  c  
_ ı

Založen byl dne 9. října ní r. Učelern jeho jest pracovati všemožně o rozšíření
a Zvelebení našeho katol.tiskn. Kroužek bude připífavovatl členy pro práci
zpravodajskou a žnrnalistickon. Zájem objevil se značný; kroužek čítá Eůjšlenů.
Předsedou Zvolen kol. Karel jeřábek (Ill. roč.), rnístopředsedon kol. Bolí. Sevčík
(Ill. roč.),jednatelern kol. Pr. Hrubý (líl. rod). Na nstavnjící schůzi přednášel
kol. Jeřábek o .povinnostech kıíěze ke katol. tisku. -~ Donřejme, že první nad-v
šení nevyprchá, ale promění se ve Vyírvalou a plodnon prací. , P

t. Hrubý,
ednatel.. '

rn Mc

fønı0

C23
' I

Z GLOIVÉŰUCE.

Po Zdařilem sjezdě Velehradskem, řízenem poprve saníýní níetropolítou. mo-
ravskýrn, arcíbisk. Dr. A. C. Stojaiíenı, jenž i tentokráte projevil nánı svoníbezfl-P
meznou přízeň, jak věnovánírn ž.`lral<::el“.žo času, tak i vydatnon “lFysicl‹;on pornocí
í-~ Začež. nm tímto vroucí díky vzdáráníe -fl, Zajznaníenává naše sí:ara, aíe
přece vždy jara Literární jednota ještě jeden nebývalý fakt, totiž Zájezd sveho
pěveckého odboru do Mor. Qstravy. í  

Bylo to dne 17. Září, .kdy ulice ostravské se Začernalç; popr“vo členy našeho
„Pěveckeho sdružení bohoslovců oloínonckýchfl a bylo to lží. Září po zdařilé

öfüa
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dantovskě akademií, pořádané tamním Sdružením, kdy svým bezvadnýnı výko-
nem jsme v`ykonzlíli.na přenrnohých tvářích úsměv uspokojení a zároveň do-
kázali, že dovederne i na tomto. poli důstojně obhájiti čest Církve, která nikdy
nebyla rnacechou nrnění. Zvláštní dík náleží ovšem našemu neánavněmu diri-
gentovi, kol. B. Vařrkovi. P “  í

Než i Ostatní spolnbratři nespali. Přernnozí Z nás přišli do semináře od těžkého
plnhu práce ve spolcích ~-a od Grla počínaje až po Sdružení stud. - a proto
nesmí být divno, že se cítíme jaksi vyčerpání. Poněvadž pak náš počet dosáhl
čísla 57, rozhodli jsrnese opět zavěsti kroužky,a to kromě pěveckeho i apolo-
gˇeíicíký a Cyrílornetodějský. p P

Nový výbor, Zvolený koncem minulého školního roku, měl dosud b výbor.
schůzí, na nichž projednával hlavne nově stanovy a jednu mimořádnou valnou
hromada. jeho členy json: .Karel ršvítek, předseda, lan Myš-ka, místopředseda,

~n vo O _ 1 V ı Jrv r çv rjan "lornsu, jednatel, jan jurecka, pokladnšk, jan Vazansky, joser Procházka,
Pr. Reichel a Qldřich l-lrbatý. Protektorem je P. spirituál Dr. j. Pollynovský.

Doprsíi odeslaných 48, přijatých 35. j  
_ Všem `s“`olnbratr 7 v líˇLristn.P _ .__ . Karel Kvítekí,

předseda.

§22D C-'Š II-IČ roŮ Ě? §24 "Š Q3 `<'ÍĚ

~ x

ZE Sl.,0`*‹./'ANSl€i`Ě lř>“l0Ř/NY V Űlzüíl/ÉGUCÍ.gn .ai

Pro školní rok l*~32l--22; zvoleni do výboru ctpp c. ˇ ““ nbíček (l'v`. rx),
líolaja, Stratil till. r.}; jašek, joklílè: (li. 11). Z nich zvoleni: š. kníhovˇˇníkein,
líolaja rnístokníhovníkern, joklík pokladníkern. í _ _

_ ürahota knih zavinila, že knihovna nevzríistala v posledních letech takutěv
šeně, leta předválečná. Také, vysoká sazba knihařská zabránila dáti nav-
koupene knihy ihned svázati a~do knihovny zařaditi. Teprve za mínuleho období
(kníhovník Lad. líubíček), když naděje na pokles se nedostavovala, bylo mnoho
knih“ svázáno. Těnšíto knihami rozhojněna byla knihovna nově uspořádaná po-=
čátkern tohoto škol. roku. Takto rozhojněná knihovna bude moci platně přispí-
vati k vzdělání bohoslovciìi. Knihovna odebíráíłëfl katolických vzdělávacích čase“
pisů a dodává je ka čtení do domácí čítárny. Rada časopìsů dochází blahovdlí
správ časoprisdaszdarrżna. Bohoslovci podporují podnikání řšlov. knihovny rněsíčn
příspěvkem §52 Kč. r
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Vzácného sveho příznivce, univ. a âr. 'l"oníáše lludce jmenovala Slov.
knih.. svým ˇ“ “ ýrn členem. ~~~- ˇ  příznívcflřnn z řad vid. duchovenstva
upřímný díki   a

 lgnác Bezděk, knihovník.
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vüinnost „iřífrže Snšilovy“ pro rfnobilisaci byla na čas zastavena, takže l. schůze
prednaskova konana byla Zl). listopadu. Prednásel kol. Dyčka (il. r.) na thema

Cernu nás nčí příroda“ ~ l i i ~77 '“ ' -
l Na li. schází přednáškově 27. listopadu mluvil kol. Planita (l. rx) o ,,i“*`ilosoíii
nniění“. j _ s _

lll. schůze prosince. Program: l.Bend.l: iláocllitba. Sbor. -~ 2. -. av
lšalbın“.,~_prednáskarkol. lílernenta (il. rx). ~- 3. lí.řížŤ_<.:ovský: lčlekáırí. ol.
Pezlar il r.) *'=`“ _prnvod_ern klavíru (kol. íjančík lži. rx). z

Všech sc íjsáčastnili všichni kolegové, kromě toho schůze poslední
regens Dr. ustek, dp. spíritnal P, Schmidt, Dr. Skoupýˇ, kol. akaderrikově
z „Nloravana a gymnasšste Z chlapeckěho semináře.  „E "U3<ž~4°C'
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zahájila svoji činnost lo. října l92l mimořádnou valnoiz řzroflščzdou. V kiratlše
řeči nastínil predseda Zásady a směrnice sve prace, načež kol. 'Foiiišů podal
_iednatelsl€ou Zprávu od lš.,/Vlll.--l5./X. ilšìl a kol. Šurečka polšladui. Konečně
přečten navilı nových stanov ,,L§“. s Ý

l. plenarni schůze byla dne l3. listopadu. Kolega. líolaia Z lli. upřednašel
o „idei cyrilometodějslžev našem národě“. K debatě se přihlásili kolegové Pro-i
chazlša a Haška. ~ Ž  “ V “

il. plenarni schůze 20. listopadu vyplněna přednaškou lšol. Bezdělfga ze IV. r.
KonˇEereneieh sv. Vincence“; Návštěva na ohouschiizíclı byla četna, nej-
nějšší avšak na

lll. plenarni schůzi dne 2Y.v listopadu, naiiniž přednesl Hi“. Fi. Cinelš úvodní
přednášku Z cyklu „O cirl-avi Ceslšoslovepslše“. l

il/ˇ. plenarní sehifize dne 2%. listopadu. lšìřednašel kol. Tonišů (lll. 1:) prograzz-
nioifou řeč ,Jvlotivy apologie“.  “ i L i ; i

Schází se súčastnili Z pp. představených Di“. j. Foltynovský, Di“. Fr. Cinelš a
A. Hrdý, lelštor.  á A

<"D‹O (D "+8

štaoožeiž cyišıeoh/šeiooejsšžlii byl iisiaven na Sťnúzš. v nfliány Sxnšlflz
nice pro činnost l~:i“oužlša. Předsedou zvoleni kol. Kolaja (šli. iz), Zapisovatelem
lšol. llfhatý (ill. rx). Druha sehiize dvlistopadu vyplněna reierateim lšol. Huňky
-il. id) o ,,l“ioře sv. lílinienta u Qsvetiaian“. - 13. listopadu přednášel lšol. Ko-
laja na thenša „Význam a Liltol ideie cyriliometodleijslše pro naš národ“. - Dne
20. listopadu řešil kolega řlrhatý (il. iz) otazku „Kde umřel sv. ľvleioděj“ a dne
27. listopadu reteroval kol. jan .(1. pr.) o\,,Chai““akteru sv. Metoděje“. Členů 13.

KROUŽEK SOCIOLŰGÍCEŠÝ se ustavil naprvui schifizce dne 3. listopadu.
Předsedou Zvolen kol. Bezděk (EV. 1:), jednatelem kol li/laličelž (lll. ra) as poklad-
nikeni kol. Seidler li. 13.3, načež piobrany a schváleny stanovy. Druha schůze
dne l8. listopadu vyplněna pi"ednaŠkou lšol. Bezdělšaz „l{řest'anska chaifita“,
třetí schůze 25. listopadu. Reteroval kol. Slepanek: „Zasvěcovani rodin B. Srdci
Pane dle P. Matouše Clrawleye Vzpruhou náboženského života V rodinách“. Po
přednáškách byla žila' debata. Počet řadných členii 14.  ~

KRQUŽEK APOLOGETlCi{Yiniěl svou prvou schůzi dne 13. listopadu. Předfl
sedou .Zvolen kol. ”i`om-Šů (Ill), Zapisovatelem kol. Strejček (il. r.).. Proslovem
předsedy schůze Zaišončena. Dne 22. listopadu byl kroužek gfozdělen na
sekce: historickou, tilosoticko-doginaticlšou a přírodovědeckou. Radných členů
jest dosud pouze 6. L .

KROUŽEK PEVECKY piinè øvžči içflžnè. pønnčiž, Saenzi a pátek. søhnžęı
neštastnaimohilisace nam Zlvšazila oslavu 28. října, na niž jsme se tolik těšili a
jejíž program musil býti nělšc›liki“a`te změněn. Přece Však vystoupil krouželx
28. iijiia, ovšem Zeslaben, při Zahaieni charitativní výstavlšy V Salesianu panem
aieibiskupsem. Birigenteni je kol. Vanělš (il. 11) i i

15. listopadu provedeny volby do výboru Za I. ročník a zvoleni kol. josef
Stejskal a jan Tajˇmer. i . i
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i2(). listopadu jsme se rozloučili si naším. p; protel‹.toi“em _l. Foltyıiovskýni
sa naposledy vzpomenuli jeho _ Zasluh o „L. j“., jichž si Získal jak obětmi mo-

_ l rálními, tak ijpeněžitými darv. Ale neziíistali jsme dlouho sirotky, nebot' téhož
` f ' rv V J ı ø 7 , . 0 vv r ı r V~ dne se nas ujalvnas novy p. spırıtual Di“.“Fr. Cinelš aprislıhil nam vsestrannou
pomoc i radu. Ze jeho volba šla Ze srdce, dosvědčilo bouřlivé provolani slávy,
jimž byl tehož večera pozdraven. _ _
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Casto slyšíme nářek na to, že se na venkově mezi .lidem povážiivou měrou
šíří knihy a časopisy, které sledují cíle protináboženské, specielně protikatolické.
Volá se po nápravě. jak jinak se může státi náprava nežli tim, žeilidu dáme
knihy a časopisy dobre, které by v něm budily ušlechtilé city, které by ho ne-»_
otravovaly a neotupovaly o nejcennější statek - o víru? V _ 8 l

Pečujme o to, aby se co nejvice rozšířily knihy vydávané katoliìckými pod-
niky a nakladatelstvími Dhci se zde zmínili o dvou takových institucích; jest
to „Dědictví sv. jana Nepomuckého“ v Praze a „Dědictvísv. Cyrila a l}/letoděje“
v Brně*. První bylo založeno r. 1885. Dosud vydalo přes lčitlknih. Udem Dě-8
dictví se stava, kdo složí jednou pro vždy '70 Líč, mimo to Zlíč za diplom a
8 Kč za zásilku starších knih darem dávaných. Reditelem „Dědictví Svatojan-
ského“ jest světící biskup pražský Dr. Ant. Podlaha.“ -i „Dědictví Cyrilo-zz
metodějské“ V Brně bylo založeno r. 1850. Vydalo dosud přes '78 knih. Kdo se
chce sráti lidem, splatí jednou pro vždy 50 K. Reditelem „Dědictví Cyrilomet.“
jest kapitulní děkan brněnský pi`elát”"Dr. josef PospíŠil.t***  « _

Všimneme-li si senamu knih vydaných oběma Dědictvími, poznáme, kolik
to krásných a cenných spisů sejiž rozšířilo po vlastech našich. jest nutno, aby
knihy obou Dědictví mohly konati nıisijní práci mezi lidem v počtu ještě větším.
l\/lusíme se starati, aby do Dědictví vstoupilo co nejvic členů. Výhody materielní
jsou veliké, ale ještě větší užitek pro duše. Agitujme proto .mezi známými a
získávejme Dědictvím nové údy, ovšem i sami s`tai`ˇime se členy. V nynější kri-
tické době obě Dědictví trpí nedostatkem a právě proto jest naší svatou po-
vinností je podporovati.. _ i

_ Hlavní péči však věnujme rozšíření Bible české, která vychází nákladem
Dědictví Svatojanského odfr. li-ll4_“j“c Toto Dědictví vydalo již dvakrát překlad
Písma sv., r. 18538 a l888-89. Nový překlad svěřen uznávaným odborníkům Dr.
janu Hejčlovi a Dr. Janu Lad. Sýkorovi. Bible jest nyní u nás poměrně málo
čtena, jest neprávem zanedbávána Přičiílme se, aby se vrátily ty doby, kdy
byla Bible hlavní,.ba skoro jedinou Čítankou v Českých, rodinách. Kde se bude
čistí Bible, tam sotva najde místo protinaboženský tisk. Plňme pifáni sv. Gtce
Benedikta XV., aby Písmo sv. bylov každé rodině, když ne celé, alespoň Nový
Zákonl Vzpošiierniiie si na výrok sv. jerorıyma, že „ignoratio Scripturarum
ignoratio Cliristi est“. t _ i _ t í _

4

* Třetí Dědictví „Dědictví sv. Prokopa“ V lbraze, jež bylo založeno r. l86“I) na vydávání
vědeckých lšoinˇiosltií-.“ìż“:yzcii knivh. Ad1"esa:Praha I. ě. 1040. 8 e

*=i= Přihlášky a_di`ž;š;suj'te: Reditelstvi Dědictví'Svatojanského, Praha lV. Č. 3
řř“i““'* Přihlášky anlžˇesti_i'le: Rada Ign.Zhán_ěl, pokl. „Dědictví Cyrilomet.“v B1*
Ť Administrace ìżìfliblšž České, Praha IV. Č. 35.
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PIUS X1., E
PETR VÍRY NEOCHVÉJNE.

DAV PODLÝCH ROUHAČÚ ZPLODILA ZEMĚ
V ČAS, KDY SE POTILA KRVI' SVÝCH SYNÚ

VE VÝHNI POZÁRU SVĚTA.
,  OTROCKÉ PLEMÉ  

, _ -I; Í T

NA POVEL SATANA VRHLO SE ZUŘÍC
 S NA SKÁLU PETRA. '

  „ROZDRTIT SKÁLU,  
V KRTSTOVU ZPUSTOŠIT VÍRUı“ -z --

ŘIČÍ, A DORÁŽÍSNA VEČNÉ MĚSTO.
„CÍRKEV SE CHVÉJE JIŽ, SKÁLA SE DRTí“,

NÁRODÚM NALHÁVÁ OPILOST SKETÚ.
' V VIVV ` V

ZATÍM JENS POVRCHU SKALY TRIST SLETI
(ZRAŇUJÍC SAMU TU ZBÉSILOU PÝCI-IU),
SKÁLA VŠAK OCELE VZDOREM DÁL ZVONI' --
0 PETRA NOVÉHO VZPOURA SE ZLOMH  S

` V

T RUD. SUCHY
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. I ' /sv.EPREM.svRsKÝ. 

E _  (Dokončení)

S Většina .díla sv. Eirema jest psána ve věršich.iAby pak snáze
hymny, hlavně dogmatické (namířené proti bludařům), proníkly mezi
lid, Eírem 'skládal si ke slovům sám hudbu. Tak znal oboje uumění,
ze byl nazyvan „cite°rouDucha Svatého . Zpevyjeho byly na vy-
chodě velice rozšířeny a užívalo se jich. při bolıoslužbách.]-;-_- L

„Hlavni cena básní spočívá v myšlenkách, v síle pa kráse výrazu,
v obrazích a přirovnánichf „Efremova poesìe opírá se mnohdyo
obrazy, výroky a představy Bible; tyto však jsou už něh“o,jakoÍ u
jiných velikých básníků křesťanských. pöjaty zcela vlastnim Způso-
bem, sjnadšením řpromyšlenya v pravdě umělecky Z nich vytvořeno
něco,,n.ového, co nese na sobě nejen známku. pravdy zjevené, ale i
známku .nejhlubšíchcítů a pravé kráSy“(B«aumgartner str. 181, 193.).
- ,Jako ukázku jeho poesìe uvádím dvě básně:  .  j

' O

Hymnus na svobodu*

Tvůrci svobody* bud čest Í i
Bohu služkou skromnou jest,
sobě mocnou královnou S -
krásou záříc nezdolnou,
Zlobymraky míjicí.
jako slunce :.áří{cí.
Zapře lidstvo jeji moc,  
pohlti ji tma, lži noc? T
Jako mocný Boží hled

- vítězka ta krotí svět, j
podmaňuje silou lvi - j--

S IE-Ile! Jak svítí, pláč, Se Stkví!fl=
» Slavte Tvůrce, národy! j

Do vavřínupsvobody  
přikázánívinul květ, . . A   

. -\

T *j Hymny Efrem`ovy`(madrâšê) skládány jsou nejčastějiľve verši sedmisla-
bičném t. zv.“metru Efremově. Strofy mají čtyři až dvanáct' veršů. Rýmy vy-
skytajise řidčejí. Dříve mělo se všeobecně za to, že syrská imetrika Záležela
jen V počítání slabik. Nověji dokazuje H. Grimme, že syrská a zejména Efremova
metríka dbá plně zásad přízvuku slovniho a že jest základempozdější přizvučné
formy latinské. -- SV. Efrem pokládán jest Za největšího básníka syrského. jako
syrské poesii vůbec, taki sv. Efremovi vytýká se rozvláčnostka nudná opako-
vání. Ale. Zdá se,žeˇˇpříčina je též na straně badatelově, totiž nedostatek smyslu
pro „fluidum a magnetismus výrazu“ Efremova, čemuž brání jak vzdálený duch
řeči, tak často i odlišné duševní stanovisko. ˇ  ~ . S S-'ý.
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” Svobodu by poznal Svět,
za svědka jí v každý' věk
vzbuzen mnohý Boží rek.-~ j

, ~._

(Přeložil Rudolf Suchý dle německého překladu Zingerleovaze
sbírky „Zpěvy proti hloubalům“.) i ` -

.V písni vánoční projevil sv. Eirem tak něžnou lásku k malému
iježíškovi jaké jest schopna jen duše andělsky čistá. Ani bychomQ

jív muži tuhým pokáním a sebezapíráním ztvrdlém nehledali:

Píseň vánoční  _

Dřímáš mérděťátko? Zor Tvůj všaksvatý
na dálném nebeském spočívá stanu . . .

" Tichounce hoviš si; Spánkemrač jatý,  
se svým přecfrozmlouváš míleným Otcem.
Síly Tvé všemocné od věků plynou
S posìlou živoucí ke všem Tvým světům . ..
Všechněch Tys živitel, k Tobě se vinou --
Jak jen Ti pokrmu ňader svých -skytnu?!
Slunce a měsíc a sbory hvězd tkají T
světlé Tvé oděrıí, šaty Tvé stkvouci.
Vschudičkých plénkách -- ól úzkost hruď tají --

 ditka jak takého velebnost skryji?!  
Tu, jež se vzhlédnout jen chvěje a bojí ^
k trůnu a ke slávě Tvého --- ach! --- Božství,
dívkou jež Páněbýť těchou se kojí, je
královskou dcerou zveš, Rodičkou Boží! S

(Dle Zingerle přeložil Rud. Suchý.) .

SUchvatnéjsou řeči Eínemovy, jimiž vybízí k pokání a životu
asketickému. V nich S takovým Zápalem a tak pádnými důkazy
mluvi O pokání a líčí poslední věci člověka, „že nikdo ze sv. Otců
lépeřa působivěji nevede člověka k svatosti života“ [Fessler,II,40].
Vybízí hříšníka: „Lékař čeká, že uvidí tvé slzy; přístup a neboj Se!
Ukaž mu ránu a místo léku přínes slzy as nářek! Hle, brána spra-
vedlnostijest otevřena. Pospěš, hříšníl<u,S než se zavře. Čas nečeká
na tvou nedbalost . Nevíš, 'pıˇ-edrahý, v kterou hodinu nebeský
lékař poručí zavříti bránu ke svým“ lékům“ [De poenitentia, Vossius
l, 1451. A hříšnikům může býti útěchou, že Bůh „pokání neomezil
jen na některé Z hříchů, na některé pak ne, ale na ránu každého
hříchu dalinám onen lékař našich duší působivý tento lék.“Vyhlad'-
me proto převrácené mravy naši duše ajako ochrany užijme bázně
Boží, ve které budeme moci odraziti útoky hříchu, abychom nebyli
zavržení při vzkříšení mrtvých, kdy vše vyjde na světlo, ať vykonals
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co dobrého či špatného“ poenitentia et conversione, Vossius
i,íbo.}. W  t . T  .

Nejíepší st k pokání a umrtvování naskytái se vi životě
rnnišskjéní. ^ vidi Eírem vrchol blaženosti. Na pOušti,`ina ho-

iamoitě jest člověk vzdálen pokušení, která jinak

/““±Ě. (13
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mezi lidmi nan čekají. jesttřebaz následovati“ příkladu Kristova,
.který se uchytoval také do samoty. Vesvém horování po odlouče-
nostiod světa zašei sv. Eírem tak daleko, že dává přednost
styku se zvířaty před pohíedem na lidi. -~+- Na poušti může se člo-
věk odpoutati íŤipině,od světa a žití jedině Bohu. Tam nalezne klid
po rušnérn životě ve světě; poušť je nejpříhodnější pro ty, kteří
činíipokání. Na poušti není se také čeho báti. „Neboť stakovým
člověkem jest ten, který zachránil Danieie  od lvů a vysvobodil
Ananiu sdruhy z peče ohnivé“ jReden.,58.}.   ,

i Sv. Eírem podá“~.›ˇá nám ve svých spisech obraz pravého mnicìha,
jenž kráčíve šlépějí.ch Kristových. Toho mají zdobiti všechny ctností.
Gvšem, každý z nich musí si býti vědom toho, že mu začíná..zápas.
tÍĹheezz-ii. býtivítězem, musí se učitísrdnatě snášeti všechny útrapy
spojené s konáním ctností. jako zákiad, na němž může stavěti bu-
dovu ctnostného-jžívota, jest nutný dobrý duchovní život. „Snažme
se o život duchovní, aby pofsvěceno, bylo těioíúčastenstvím dııcha,
když mysl ovládl Buehj Svatý,S\/jednotlivých dnech úpěnlivě pros-
me Boha za slzy lítosti, aby pláčem nad našimi hříchy duše naše
opět se vzmohla zz porušení hříehení. Non negligamus propriam
animarn,sed consideremus et visitemus ipsam, sterc0ra circa eam
proicientes, ut molíita atque exusta, tructum utilemvreíerat Domino.
Pro ligone”vet'usac novum testamentum habeamus et stercorationis
ioco, ardorem Sancti Spiritus. ístis curam geramus animae rigantes
earn laerymis, ut sícj ekculta lacrymisque irrigata," reíerat iructum
içniustítia“ jüe vjirtute, cap. X., Vossius li, 3üLl.]. S S

Za nejdíıíežitějsí z ctností pokiádá sv: Eirem sv. čistotu. „Nemá
jíž života. svatýjšohu zasvěcenýj, který jest zbaven krásy jt. j. čis-
totyflj. .Neh.ot” veškerojeho bohatství jest kořistí zániku, když ztratí
čistotu. V ní spočívá jehoehlouba,zi kdyžjinakjest bez všelikých
předností. “Nebot .pečeť čistoty jest .právě jeho předností meziisva-v

,~ 'ø 0 ıflø V ) 7 Itymı. Nebude xz jejich rad. vyloučen, dokud tuto pečet bude mítı;
dokud uchová si svou čistotu, nebudeinenávíděn ,přes své slabosti.
V náhradu za čistotu mravů nebude přijata žádná služba a žádná
Z prací neplatíza náhradu čistoty, tělesné. Při všech mocných bo-
jích jest nejtěžší zvítěziti vtomto a pro ní jčistotu] podstupují ,Svatí
vždy všechny námahy. Neboť dlábel necení žádného jiného vitězství,
kterého na nás dobyi,tak vysoko, jako to, že některéhosvatého v`
boji proti čistotě přemohl. Toto považuje teprve za triumf, poněvadž
tím jest náš pád rozhodnut“ jšeden . . 201. A čistota jest ,Bohu nad
jiné milá, proto vybízí: „Uchovej se čistým a rozněcuje-li již žár
hříchů v tobě požÍar,uhas jej slzami. Hospodin totiž spasıt vsechny,
kteří se k němu utíkají. To si tedy od l-iospodina,vypros, .neboť
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l“lospodin',miluje ty, kteří Svátosti jemu slouží. Ĺľen W ttiajetek
jest čistota ve správném ení. Budeš-li ji, milovati, Hospo-5< UM M--0

In-‹ø

çnøınkfl*-H1 lm‰ Ĺ: P“Ý^`ì”~hw to“““*dina budeš oslaven a ve všem budeš míti užitek“ jüe v ,cap.
IX, Vossius Il, 303.j. . je Q - S `
 Kamenem úrazu bývá ovšem žena. Proto dovedeme si vysvětliti
ostré názvy, jichž sv. Eírem o ženách nepočestných užívá. Někde
nás to až zaráží (Srovn. Adversus improbas muíieres, Vossius l,
l2l.). Ale .světec sámnám vysvětluje rožhořčení auvádí na
pravou míru. „Ne proto, že by žena byla něco zlého, vystříhejrne
se styku s ní, ale proto, poněvadž snadno jest nepi li řet'rnia
stykem se ženami nás podvrátiti a přivěstí nás očení při-
'kázaní Božího“ jDe virtute, cap. V., Vossius li, 2 V

jako nejmocnější zbraně v boji za sv. čistotu sv. Eírent doporu-
čuje ,,víru aímodlitbu, kterými veškerá moc ziého ducha bude
potřena“ (Reden .. 58). Základ k svjčistotě musíme noložiti svým
studiem. SV. 'l:É'íreınpraví: „Velmi užitečné jest ft bádání k
osvícení ducha a bez něho nebude míti m_ra`z..'žií pro toho,
kdo, po ni touží, pevných základu“ (l3<eder“i .. lb l musíme
býtiopatrnì. Ne každá věda vede nás k zdokonalení; jen a, kterou
si získáváme prostředky čistýiní, dovo nýrni. „jak odporná jest
věda, která se získává pády do hřichul laže-ný kdo se nenaučil
znáti moudrost, která se získává po ztrátě pokl ,(iŤtederi .. 19).

Ve všech bojích ovšem musíme spoléhati na pomoc a milosrden-
ství Boží. Sami O sobě nemůžeme nic. Ale z,,rno-c, které jest vše lehké,

UDí?ff."° “\3í „vz-am
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skýtá nám posily; jest to ona moc, která předepsala ve své mou-
drosti boj smrtelníkům. Aby pak ukázala svou prozřetelnost, dává
na jevo svou moc v našich pokušeních. Proto totiž byl boj smrtei-
níkům předepsán“ (Reden .. ll.). i `  

Pravého mnicha si ovšem nedovedeme bez hluboké
pokory, kterou sv. Etrem doporučuje slovy: „li žoru a nikdy
nebudeš polapen do sítí dáblových: nebot nášen velmi
rychle lšřídly pokory, budeš výše, než abys moh lapen do sítí
nepřítele“ (De recta vivendi ratione, Vossius l

li/lniši, kteří se těmito zásadami řídí, ovšem jsou pravým požeh-
náním pro“ kraj. Mezi nimi sídlí naprostá láska, která z nich činí
jednu osobu. Neboť „kamkoli přišel někdo ,Z nich (mnichuji, usídlil
se v okolí -svatý. klid a při jednom jedinkém příteli Božím utábořil
se zástup andělů, Ačkoliv „na pohled dle těla 'bydlí sám, přece ve
svém „srdci jest spojen neviditelně se zástupem andělů. Bydlí-li .dva
spolu a panuje-,li tam čistá láska, pak ačkoliv- jsou dva dle těla,
přece jsou jedna vůle. jsou-li tři pohromadě, pak .ipìftam ozývá se
Boží chvála, poněvadž tam není ani roztržky ani pödvodu, nýbrž
jen láska a mír“ (Reden.. 40.) Láska jest to hiavn'ě,,která pojí
všechny ve celek a působí soulad, Proto „všechen majetek nánr ne-
pomůže, nemáme-žli účinné lásky. Tak podobáme se člověku,,který
vystrojil -nádhernou hostinu, ale nic neosolil“ (Ge charitate, ij/ossius
i,ll.).  .S  . i , `
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A na konci života mohou ti,,kteří se zásadami těmito řídí, s
klidnou tváří hleděti smrti vstříc. „Neochvějí se před smrtí, poněvadž
jim přináší klidiod prací“ (Reden',. 42). ,,Asmrt, která pro druhé
jest skutečnou smrtí,pro svaté rovná se rozkoši“ (Reden .. 35.).

Toť jen několik rysů postavy mnichů podle přání sv. Eirema.
Takovými přál si je míti a jistě. dával sám zářný příklad. - či

jak již bylo řečeno, Eiremjest představitelem mladé syrské církve,
která sice vzdálena byla odstředu všeho křesťanstva, přece však
věděla, že jest jen částí světové Cirkveˇ Kristovy, jejížto hlava sídlí
v Rímě. Eirem byl Lsi vědom, že jest povinen úctou a poslušnosti
nástupci Petrovu -- papeži. Vysvítá to z jeho hymnů. na sv. Petra.
V jednom z nich malebněˇ podává rozmluvu ježíšovu s Petrem,
Kristus. mluví k Petrovi: .,,Simone, můj učednííku, ustanovil jsem tě,
abys byl Základem.Církve svaté, (již) dříve jsem tě nazval skálou,
abys nesl celou mou budovu- Ty dohlížíš na ty, .kteří staví mou
Církev. na zemí. Chtějí-li stavěti něco špatného, položil jsem tebe
za Základ, zabraň jim vtom. Ty jsi hlavou pramene, Z něhož čerpá
se mé učení, ty jsi hlavou učedníků mých, prostřednictvím tvým
napojím všechny národy. Tvou jest ona životodárná“ Sladkost, již
uděluji. Tebejsem vyvolil, abys byl v mém .zřízení jako prvorozený
a dědicem mých pokladů.Dal jsernti klíče svého králostvía usta-
novuji tě nade všemi svými poklady“ (Lamy,,í“lymni et Serm. l,
4ll.). A jinde praví: „Zdráv bud' Petře, bráno  hříšníků,jazyku
učedníků, hlfase kazatelů, oko apoštolů, strážce nebes, prvý Z klíč-
níků“«~~(Encom. in Petrum et Paulum). V Závětí doznává: ,,\/tližádné
věci nikdy jsem se neodchýlil od všeobecné viry, ani todˇlobecné a
apoštolské církve Boží“ (Testamentum, Vossius lll, 786.). Sv. Eírem
jest nám významnýınsvědkem, že v staré Církvi byl uznáván spri-
mát římského biskupa-  S S

Byl-li ovšem ve spojení S papežem, pak musel i hájiti nauku,
kterou on hlásal, a musel . se stavěti proti bludům, které tehdy
zvláště na východě byly rozšířeny. Eírem skutečně byltakovým
Odpůrcem kacířů, že bylnazýván Sloupem Církve až Učitelem okrs-
ku zemského. Zvláště bojoval proti Arianům, Manicheům, Novati-
anům, .Apollinaristům a-Gnostíkům. Proti bludnému učení io Kristu
stál úplněna půdě koncilu Nicejského. Zdů.razSřıujSe neustále-pravé
božství a dokonalé člověčenství a nesmíšené spojení oboufpřiroze-
nostívKristu. `  j .. è ˇ . t

Zvláště Známá jest~Eíremova úcta k Panně Nlarii, kterou opěvoval
ve mnohých hymnech. Učil O ní, že byla Pannou-neposkvrnězlou,
pravou Nlatkou, Boží, a že byla prosta hříchu.  Praví: i ,,Ty a Tvá
matkayjste. jedinými, kteří .v každé příčině jste krásní; neboť na
Tobě, o Pane, není poskvrnyv a poskvrny není na matce Tvé“ (Carm.
Nisib. n. 27.).Jinde dává Efrem Panně Marií mluviti a ta si stěžuje:
,,Pro nejčistší Tebe početí zlí lidé mne pomlouvali. tO. Nejsvětější,
zachraň čest matčínu, ukaž svou moc, aby viděli, z koho jsem Tě
počala. jsem nyní vnenávístí jen k vůli Tobě, který přece “*míluješ

/
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vše! I-lled, pronáslejdují mne, poněvadž jsemipočala a porodila toho,
jenž jest jediným“ útočištěm synů lidských.Adam“ se raduje, neboť
Ty jsi klíčem kraji“ (ln Nat. Dom. íV.). Překrásné jsou modlitby
Etremovy k Panně Marii. Uvedu aspoň jeden příklad:  

„Buď při mně nyní i stále, Panno, Rodičko Boží, matko milosr-
denství, dobrotivá a laskavá, v přítomném běhu života milá ochrán-
kyně a pomocnice. Qdvracej ode mne jakekoliv »nepřátelské nástrahy
a upevňuj mne na cestě spásy. V poslednim pak okamžiku života
ubohouíduši mou zachoveja zapud' od ní daíeko temné a strašné
pohledy zlých duchů, v děsném pak dni soudu vysvobod' mne od
věčnéhozavržení a na konec zařad' mne do počtu spravedlivýchs-
a učiň mne dědicem nevýslovné slávy Syna Tvého a-Boha. Toho
kéž se dostane po tomto vyhnanství pro laskavou Tvou přímluvu
a ochranu, Paní má, přesvatá A/tatko Boží, mně a všem, kteří se k
Tobě utíkáme `a veškerou naději v Tebe klademe, milosti, milosr-
denstvim a dobrotou jednorozeného Tvého syna, Pána Boha a Syna
Spasitele našeho Ježíše Krista, jemuž náleží všechna sláva, čest,
moc a klanění, s. věčným Jeho Otcem ale Svatým a oživujícím Du-
chem nyní a vždy a na věčné věky věkův. Amen“ (Ad sanctissimam
Dei Genitricem oratio, Vossius Ill, 708.).

Ve své „Závěfti“ prosí Etrem své žáky, aby zůstali věrni jeho
učení a zásadám: Setrvejte tedy v mých přikázáních a učení jako, 7)

moji žáci, neodklonujte se od víry obecne, kterou jsem sam, když
jsem ji v útlých letech- přijal, nezměněnou a neotřesenou zachoval,
ja neodtrhujte se od ní při nějaké pochybnostiza rozkolu. Kdyby
někdo pochyboval o Bohu a proti jeho svaté Církvi útočil aji
rozptyloval, at jest vyloučen; bud' uvržen Za, živa a dýchaje do
pekla a buď účastným zlořečení Kainova, v pláči a strachu ať“ žije
na zemi. Akdo' by činil Syna menším Otce, budiž nepohřben a
bez pohřbu ještě za živa at' -padne“ na zemi. Kdyby někdo pochy-
boval o Duchu Svatém, takový at' neobdrží na soudu milosrdenství.
A kdyby se vyvyšoval někdo proti Církvi obecné, 'staniž se
malomocným podobně jako nerozumný a pošetilý Giezi“ (Vossius
iíi, 792.). é _ z  . _j

Sv. Eírem svými spisyučil celý svět. Tak vyplnil se sen, který
měl Tv mládí. Později to sám vypracoval: „Když jsem byl malým
chlapcem a jednou odpočívat jsem na klíně své matky, viděl jsem
ve spánku vidění . _ _ Na mém jazyku vypučela vinná réva, která
stále rostla do výše, až sahala k nebi. Měla nesmírně mnoho hroz-
nů a listí bez počtu, Vždy víc a víc se šířila, ovíjela se dokola a
u ní shromáždil se celý -svět, aby trhal hrozny. Těch ale neubývalo.
Ba, čím více okolostojící trhali,tímvíce také hroznů přihývalo.“

Na konec se zmínime" ještě o úctě, které se sv. Eirem těšil. Na
východě, byl všeobecně uctíván a ,dle svědectví sv. Jeronýma (De
viris iilustribus c. 65) jehospisy byly veřejně předčítány v kostelích.„ 1 v, .„.,po čtení Písma sv. Ale i“ v církvi rımské bya jeho ucta rozsırena,
hlavně ve středověku. Na konci lb. století byl postaven v Rímě, na

 71. . J
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Viminále kostel k poctě Blahoslavené Marie Panny ,a '"sv. Efrema.
Papežové Rehoř Xíll.-(1572-1585) a' Benedikt XIV. (1740-1758) po-
starali ste, aby díla sv. Etrema byla sebrána a vydána. Učinili tak
Vossius a Assemanusl Další důkaz úcty k sv. Etremovi dal sv-.Otec
Pius X., který r. 1909 schválil mši sv.a-otficium k poctě sv. Eíre-
ma,jež_ bylo vybráno Z liturgiesyrské, pro brenediktijnyt z Dřęvorství
u Sal emského sv. Ben edikta a sv. Etrema. A' zvěčnělý sv. Otec
Benedikt (XV. na žádost mnohých biskupů východníchv encyklice
„Principi Apostolorum“ Z -5; , října 1920 prohlásil sv. Eirema Za
Učitele církevního asvátek jeho stanovil na l8. června. “ _. t

Naším úkolem jest následovati sv. Etrema v .jeho ctnostech a tak
plniti vůli Toho, jenž nás volá mezi své bojovníky. Budmekaždý
tím,čím byl sv. Efrem: „povzbuzovatelem ustrašených, těšitelem
Zarmoucených, vůdcem, vzorem a'kárcežnr mládeže, zrcadlem mni-
chů, vůdcem kajícníků, kopím a hrotem proti bludařům, lúkrytem
ctnosti, obydlím Ducha Svatého“ (S. Joan. ChrySost.,~Oratio, de
consum. saec.). ~ A .  

J . A « flv ıııııfl-- ~ ıııııııv  ~ J ` 'é . ~ 'IIřÍjı_ıı,ııııĚıII'IIjjıııııııjł“
, _

.jc  iPATRoLAzčANz  
V MEMENTO PRIATEL'OVI!_,

A (NV búre, víchre na života mori,
, ked' takvšetko, trápí, ničí, morí, -  J

ked* vše jak by zdrtiť, zničit chcelo: J
Stoj,Ĺveľ v Boha, V Jeho pomoc smelo! T

 Hoj, slast“ útechy či možno zceniť, _
čo vie pokál žial'u v radost"Zmeniť?l
. . , Také; kúzlo podáva nám Viera,“ V
Trim ju, jak mať dieta v náruč sviera! A

. _ _ 4 _

` , - 4 IIHHH I' ~I IHHHI I-A * _ _ _
  llljııııııııjıilIłıjııııııııjıll “

_ ' . v-  _.  A.K.nJUBLjANAy  ._ ,
 jU,GosLovENsKı KATOLISKIDUASKIPOKRET.  

_   . A ,,L' étudiant et l' ouvrier sont les T
Ť `* ~ . ailes del' humanité.“  “ˇ  

_ . ,

Značilnařpoteza jugoslov. katol. ldijaškejga pokreta je, da so vse
študijSkte~kategoriíj,e od prvrtvgimvnsazijca preko. akademika in bo-go-
slovca (vključeni so tudi redovniki) do srednješolske inakademi-
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čarke strnene v eno samo celoto. Se več. Vsa katol. jugoslov.
inteligenca je po Svojih organizacijah slovenskega in hrvaškega
seniorata v ıiajožjenı stiku Z dijaškimi organizacijami. Enako sta
tudi obe kat. prosvetni matici: Hrv. kat. narodni Savez in Slov.
hršč. socialna zveza v stalni Zvezi Z vodstvi dij. organizacij. Lahko
reěem, da je ves kat pokret v Jugoslaviji kot nekak mozaik, ki ga
sestavljajo najrazličnejše organizacije, med katerimi blestijo 'tudi
kat. dij. društva. A  = , A

N _Osrednje vodstvo“ je: ,,jLlg0Sl0v€rzSka kaíolíčka ajačka liga“ v
Zagrebu,.ki je reprezentanca vsega kat. dijaštva. Ustanovljena je
bila l. 1919 v Ljubljani. Za vsako študijskokategorijo je določen
poseben sekretarijat. Obstojajo: Akademskı' SeI<reZ*afı'jaZ“, ki vodi vsa
akad, drušstva tudi inozemskain sicer: ,,Krek“ v Pragi, ,,Jug“ na
Dunaju, ,,Dan“ V Belgradu, ,,Domagoj“ v._Zagrebu in ,,Danica“ in
„Zarja“ v Ljubljani Bogoslovski Sekretarı`j'at vodi vsa bogoslovna
društva v Sarajevu, v Djakovem, v Zagrebu ,,Zbor dnh. mladeži“,
v `1\/íariboru ,,Slomšek“ in „Cirilsko društvo“ v Ljubljani. Srednie-
ŠOIS/fi se/‹reZ*nrı`j'aí vodi, 43 srednj. dij. org, ki imajo v Sloveniji
posebno ime ,,Razor“. Zens/fi Sekretarıjat organizira zlasti ženske
srednješolske organizacije, akauemičarke So neposredno v akad.
društvih. Peti je prosvez*/zı'_ se/€r€Z“arIˇj`aZ“, ki vodi prosvetno delo di-
jaštva v počitnicah in obstojajo za posamezne pokrajine posebne
terialne prosvetne organìzacije in sicer: ,,Slov. dij. z_veza“, ,,IVlartič“,
,,Pavlinovič“, «,,Strossmayer“, ,,Kačić“. . i

To je organizacijski obseg in _pregled našich organizacij. V zadn-
jem času se snuje za Slovenski del bolj skupna organizacija zavse
slov. kat. srednješolce, akad, in bogoslovce in žensko dijaštvo, in
to iz rozloga, da se bolj okrepe organizacije navznotraj (decentrali-
zacija), da ne bo vodstvo samo iormelno, marveč žìvo,:agi1no v
idejni in organizatorični sıneri. Podrejena pa bo ta org. J.-K. D. L.
v Zagrebu. -- iKf temu dejanskemu načrtu_ pripominjam, da se bogo-
slovski in akademski sekretarijat .strneta v enega, kar jenajvečje
važnosti za poznejšj skupni nastop v življenju, da duhovnik in lajik
vzajemno podpirata eden drugega. i _  A
V J. K. D. L. izdaja svoje glasilo ,,Luć“, Slovenski del je imel enako
glasilo ,,Zora“, ki je lansko letolprenehala, a izide začetkom l. 1922
nov slov. dij. list. A . . ._ ,  
i .Notraujte življenje in delo naših društev Vaın sporočim prihodnjič
ppodrobsneje. Naj Samo \še oncenim,da svetovne vojneše. nismo
preživeli in mislim, ,da jo ho občutila vsavojna generacija približno
za dobo lO let. Zopet in Zopet se moramo vračati k glavnemu
namenu naših katol. organizacij! Namen mora biti kot rdeča nit,
ki ,prepleta vse delovanje “org.anizacije,da, pronicčłti mora v kri
posameznih članov organizacije. Ako se to godi, je organizacija
živa,^ako,ne.,j“e mrztva! ln ta kardinalna točka, kri je centralna ideja
namena naših organizacij je: živo./ťćzíoličarzsıtvo. To je promotor
naših »organizacij in posameznih članov. Ves-socialni prevrat temelji

/ ' ' _7;›.. N  
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tuoti v tej toěki in preko nje ne more iti ne znanstłvo, ne veda,
kr si prideva. resničnost. Ze po sílí in íakíivností te ideje moremo
tudi presojati moč in razmah naših dıjaških Organízacıˇjl* “ ` i

 A iz -vflıııııııžzv -»ıımm ~  
.NlıııšıuııılllIlnııíııııjlli A

A

 K_-I-3. K. J
o_i-iLAsY, soscE. g

 -_ _ š (l\/íatičce.) '

Věštkyní jsi byla své. matce __ J _ _ J
hledíc vzlykem odět svou tichou hrůzu za úsvitu zrození.

Věštkyní jsi bylas_amaŤsobě, _ ` O O S
kdyžs plna bolu poprvejspatřila svŤé robě.
To jakoby v záchvěvechneproblesklých září P
za jemného tušení jasně azurovýchnocí S
na prahu budoucí své velikosti. j  jí _. J ” *
Zdvojila jsi ,vt sobě .odlesk největšího božství,` A _
vzrostla jsiv Hroznou, budíc peklu předtuchu příštího zoufalství,
stejně. však skrytou n”aděj7` vítězstvi'Zrady.  “ ' ”

_ _ ._ _ ,I

Věštkyní jsi mojí, t  é p ~ _ o _ j  
ĂQŽ tuší jak-_vyZní spirály žití rozchvělé něžnou Tvojí duší. _
Ty víš, číms povinna odleskům Boha, byť i ztemnělým hmotou, ,
Ty víš, čím Zazvučí struna Zvlněná láskou.   
tys,_sama snad nevědouc, vložila vy srdce mé nitky té blankytné

O  _ T “ í 2 T Í _ = .,tOuhy,
Tys, vtisknula duši mé pojetí tajemných výšek Zastřených -hrubým,
Tys příčinou ztajených slzí aj měkkosti srdce, když jásá nad horou

 T  - s __  žalu. J
Ty jsi vložila pohádˇektuchy ,v mémladičké báječné. říše,  

'*""ł( (D "14 m:Tyskýtáš i nyní mi slasti SV,out_vzpomínkou vzpruženou vou,
v J  J ukrutnou, bezmeznou bolestí duše. T J. _ ,_ _ “ ı~

_ V __ `

Věštkyní bylas, _ “ , j J r _ A
věštkyní jsi mi.“ _  ~

*“ Bohosloivci českoslovenšti jsouvděčni bratru Slovinci za cenné informace
o katolickém studentském hnutí V Jugoslávii. Velkolepá sit studentských orga-
nisacijejich může býti vzorem našemu-.s_tudentstvu. Zvláště Svornost" Slovinců
a (Chorvatů je pro nás významným faktem pro analogii našich poměrů -~ Spolu-
práce katol. studentstvačeského a slovenského. Radujeme se zrozmachu ,katol.
studentského .hnutí vijugoslavii a přejeme ze srdce i jim i T sobě, aby se katol.
studentstvo uplatnilo všestranně při .iobrozerıi národů duchem .Kristov'ým. (Redz)

K
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Kéž srdce Tvé nadále údery svými mi v
mé radosti, mé žaly, mé tuchy a touhy, é zlat' nadále útočí touhou a přáním na brány nebes
a blaženost dítka bude Ti chloubou,
bude Ti odplatou prožitých mysticky bolestných let.

ťD‹ CD‹ O“-ł~ ›-N
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, AMADEO SILVA TAROUCA Z
1./ * "

IDEA svosoDYA KNÉZ.
I _

J Jednostranni představitelé moderní doby požadují pro sebe slávu
jakoby zahajovali zlatou éru-pravé svobody. Předpokládejme předně,
že se nám skutečně dostalo toho, co nám bylo při'slí_beno splněnim
různých ideí svobody: Svoboda Socídlrzı' přinesla oproštění od všech
pouti' hmotného zdaru; Svoboda poliíic/ťdé zjednala všem občanům
stejnou a co nejrozsáhlejší volnost uplatňovati se `v řízení státních
záležitostí Svoboda na'r0dnOSí.*zZ' a národní odstranila veškeré ome-
zení vývoje národního v životěveřejném i státním. Svoboda kıılíıırnı'
konečně znamenala by odstranění všeho, co dokonalému vývoji a
souladu individuality jakkoliv' překáží. j c

I. Těmito výměry jsme vlastně již předložili, oč nám Zde běží:
Veškeré tyto druhy svobody nejsou v soběnic jineho než vol/ZoSZ“ı'.
Volnost však vyjadřuje pouze negativně možnost pohybu v jistém
směru. Volnost tělesná, hmotná, určena jest koordináty času a pro-
storu azákony přírodního mechanismu. Volnost duchová však
znamená  možnoSt nekonečnou, neboť se může vztahovati k celé
pravdě, k úplnému dobru- +- beze všeho omezení!

Pokud moderní doba skutečně -přinesla svobodu pravdě a dobru,
potud si jí vážíme. Různíme se však od jednostranných zbožňova-_
telů moderních hesel a ideí tím, že nikdynezapomínáme, že jedině
pravda ja dobro si zaslouží svobody a zároveň ji udržují. j

_ll_ Volnost Sama neučinila nás ještě Svobodnými. Většina našich
bratří jest zotročena při své zdánlivé volnosti. Jedině rozumný a
mravný duch řídí nevázané hmotné složky ke zdaru všech -_- pro
slávu pravdy a dobra. Jedině osobní čin poznání pravdy uskuteční
svobodu a -znamená positivní krok ku předu na neomezeném poli
dušˇevní volnosti. _ P . , r J ,

Zddoucržosí idey /svobody spočívá tedy v rozumové mravní hod-
notě člověka,_jenž může poznati pravdu-a milovati dobro.
iUčelrZosí veškeré idey svobody určena. jest vztahem jejím k prin-

çipu -- ku pravdě, Kľćísa každé idey svobodyzjeví se konečně tam,
kde projevuje duchovou, nesmrtelnofuduši lidskou, kdevelebí
pravdu a dobro ve všem! , A  _ J 2

,_
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My lidé stvořeni jsme pro Š1Z°ěSí[a po štěstí toužíme. Pokud nebude
na Zemi věčného ráje, pokud znamená každý těžký vzdech, kterým
se zachvěje lidské srdcei každý Otřes, který proměňuje, stavbu
lidské společnosti, námahu a touhu po- svobodě. Pokud není na
Zemi věčného ráje a proto že ho není, zůstává stále /nejvyššímze
všech dober lidských -- svoboda. ,  A .  

Chceme býti šťastni; proto nechceme býti omezování ničím jiným
než hranicemi pravdy samé; nechceme býti poutáni žádným jiným
cílem. leč absolutním dobrem samým. Zakládáme svou potřebu i
své právo na pravou svobodu na rozumové a mravní povaze duše
samé. Smíme zajisté S naprostou jistotou očekávati úplné své. štěstí
od Toho, jenž se vtělil, aby se nám stal Cestou,Pravdou a Zívotem.

To námlpraví rozum a proto jsme katolíky.   j
lII. A přes to přece mnozí lidé nejsou katolíky. Fýclia srdce a

žádostivosttěla, Sebelčíska jim brání, aby se klaněli SlčmcZ'.prava'y.
Nejsou rozumní, neboť porušená přirozenost je učinila nesvobod-
nými. Jedině láska zasvětí pravdě svatostánek na zemi. jedině láska
nas činí opravdu Svobodnými již v tomtoživotě. Oběť Lásky dlí s
námi až do posledního dne ja Duch Lásky flsestoupil s nebe v po-
době olınivých jazyků. Spasitel musil Z lásky za nás umříti na kříží,
aby neporušilznaší“ svobody, ale posvětil ji na věky. A

Hřích Zavál a zasypal přirozenosti naší cestu k pravdě, ale Láska
ji učinila schůdnou dětem Božím. j . i . A  

„A já, až budu povýšen od země, potáhnu všecko k Sobě“ (jan
12, 32). Proto Zaslechli jsme tajný, ale mocný hlas nadpřirozeného
povolání. jsme přitahováni ke Kristu: kladným činem lásky jest se
nám Zříci nepravé sebelásky a povznésti se ke kmeni Kříže. Pra-í
vého osvobození pro nás i naše,bratry není, leč láskoua to Z Kříže.

Tam Však jest svoboda: hranicí jestjí Pravda sama; nádobou
Božské srdce za Božská láska je zjí obsahem.nOna nás volala a
ııschoprzı' násvzdátí se tíže přirozenosti, abychom byli Svobodní `v
nadpřirozeném dětství božím; odříci se mi dovolené lásky pozemské,
aby Láska nás úplně proniklav božské svobodě; setřásti jho vlast-
ních snah a plánů, abychom dosáhli takové svobody, žejiž nebu-
deme žíti my, ale vnás Moudrost a Láska.  r “ “ A

Tak mluví vnás Láska a proto chceme s.e~Státi. kněžíıni. Hlas
milosti spojil“ ideu Svobody vnás a touhu Apozkněžství. A

Volnost ode všech překážek štěstí! Upravte cestu pravdě a dobru,
abychom. se tmohliikzaseˇstáti lidmi! A i A   A j

Svoboda nesmrtelným duším! Poznejte pravdu a milujte dobro,
aby se vám dostalo svobody dítek Božích! “ Q  1 l i
Svoboda Kristova "v nás! Božská láska nechť zbaví nás všech

po.ut,.abychom se stali obětí a pokrmem bratří! g . A 4  .
; Aj, jiz svítá ke dni osvobození! „Duše naše jakoptáče, vyvázla  
Z os1.dl`a ptáčníkova. Ano, osidlo. je Zpřetrháno, a my jsme na svo;-.
høáč!““ (Z. 123. 6, 7.). L  í -
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„JSOU DDBY, 'KY ViTR VANE SMEREM ?!.Í . .C

Tak se vyjádřil před několika letyjeden Z náčelníků Zednářstva aso-
cíalistů francouzských Marcel Sembat a dodal: „Zdá se, že jsme se
ocitli v takové době.“ Skutečně, když pozorujeme ,duchovní život
Evropy, musime výrok francouzského Zednáře potvrditi. Konversí,
hlavně mezi protestanty a anglikány přibývá, význam Vatikánu (byť
prozatím ponejvíce Z ohledů politických) stoupá, ale co důležitějšího:
spisovatelé, básníci stojícíaž dosud ve službách náboženského in-
difierentismu, liberalismu, ano i Zednářstva, studiem, častěji však
náhlým Zasažením milosti jako noví Pavlovese poznavajı a ideově
obracejí. Poznali jako Pavel, „že tvrdo proti ostnu kopati“ (Skut.
9,5) a stávají se „nádobou vyvolenou, aby nesli jméno Kristovo
před pohany a králei syny israelské.“ (ibid. 9, 15) A to jest nutno
Zvláště dnes, kdy světovou žurnalistiku Z větší části opanovali,,Sy-
nove israe1š`tí“,.aby Znovu ochuzovali, ukřižovali Krista a jeho Cír-
kev. Avšak „Spiritus Dei flat, ubi vult“, a když se Zdá, že již již
je nejhůře, tu právě tam vyvstane' dílo Boží náhle, neočekávanéjako
bylo obrácení Pavlovo, aletím radostnější a pro uplatnění Kristo-
vých zájmů. vydatnější. Tak děje se ve Francii t. j. v Zemi, kde byla
Církevnemilosrdně odkopnuta, ač právě Francii nejvíce dala a
Francii byla nejvíce matkou. Francouzští aristokrati ducha: básníci,
spisovatelé jako marnotratní synové vracejí se Zpět kesvé Matce
a sliny jedovatých. pomíuv, kterými poplivalí Církev a její sluhy,
stírají“ dojemnými verši plnými pokory a Zkroušenosti (na př. Ver-
laine).-Jiní opěvají národní světici Johann Z Arku (Peguy); stávají
se křesťanskými mystiky (Psichari);Zasvěcují své pero chválám
nejsvětější Panny ai službám sv. Otce (Paul -Claudel). Logika a
ukázněnost víry katolické získává osvědčeného dějepisce a filosoia
Brunetiera. Utrpení vložilo trestajícíˇ ruku na básnickou duši Fran-
çoise Copéea, přivedlo jej k Bohu a činí Z něho .pěvce slávy křes-
ťanské- Francie. í-Iuysmans, dříve malířneřesti, ale vnímavý milovník
pravé krásy, byt unesen půvaby katolickéhoumění a liturgie. Stav
se katolíkem, zveleboval velkolepost kathedrá-ly. Tolik pracuje pro
slávu Církve Francie, aby jaksi vynahradila, čím Církvi ublížila.

.Nejnověji prošla novinami jak německými tak našimi zpráva o
spisovateli Zvučného jména G. Papinimf Giovanni Papini, je Z nej-
význačnějších ízjevů současné literatury italské. Stal se tím v ltalii,

^ ` 1 Viz též „í-Ilídka“,iDr. Vychodil ,,Papini o Kristu a celibátě“. R. XXXVIII.,
str 178 ˇ ˇ  

Dr. Cjhák, „Casopis katol. duchovenstva“. R. LXII., Str.“197.
Em. Zák, čl. „Znamení doby“, „Hlas“ (St. Louis, Amerika). Ročník XLIX.,

čís. 3306. A  k .  
Avo Burtov ve feuilletoně ,,Nár, Listů“ Z 20. prosince 1921. z“ A 1 k
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e . čím) byl Jörgensen v Dánsku. Narodil seroku t 1881 ve Florencii,
rodišti slavného Dantea. Studoval ponejvíce sám. Byl činný jako

A Zakladatel iljako redaktor a ředitel několika časopisů. Je spolu-
 pracovníkem, četných ljstů a revuí domácích .i zahraničních, tran-

; couzských, ruských, anglických, amerických, španělských a polských.
 Knižních svazků jeho prací je přes dvacet. Papini, jenž ještě před

. šesti lety hlásal svými spisy .protikřesťanské záSady,`stal se autorem
jedné Z nejkrásnějších knih o. Kristu, která se dočkala za necelý rok
trojihoivydání. Ten, který urážel Krista jako málokteří předním,

. po dlouhých měsících duševních bojů Začíná psáti .knihu O Kristu,
která se mu ještě nezdá dostatečným odčiněním dřívějších,viAn. Píše

O sobě: „Můj otec byl atheista. Já jsem byl potají pokřtěn. Rostl
 jsem bezkázání a beze mše. Pro mne Bůh nikdy nezemřel, poně-

vadž-nikdy ve mé Aduši nežil.“ Papini nevrátil se ke Kristu, aby si
t ìodpočinul, nAevrátil-Se ke Kristu, aby se stal Z nedostatku jiných

t námětů *sensačním,Íniko'liv, „Storia di Christo“je u něho nutným
důsledkem, nutnoułkonklusí Šyllogismu,Ajehož první praemissu tvoří
dějiny Církve a druhou evangelium.-V závěru předmluvyi prohlašuje

ˇ,  autor, že jako Florenťané si Zv'olili.KriSta za Krále a stali se jeho
dobrovolnými poddanými, tak i on chce býti poddaným Ježíše a
dobrým vojínem Krista -- Krále. Apostrotuje Krista neslýchanými
slovy: „Prosíme Tebe, Kriste, my popěrači, my hříšníci, my zoufalci,

- my poslední, abys ještě jednou se vrátil mezi lidi, kteří Tebe Za-
bíjeli, k lidem, kteří ustavičně Tě zabíjí, a námvšem, vrahům v
hlubokých tmách, dal světlo pravého života.“ A q . ,A “

Upozorňujeme na tento pro nás katolíky velice zajímavý zjev v
 literatuře .italské apřimlouváme se za to, aby cennýspis konvertity

A G. Papinihobyl překladem získán naší katolickédobré četbě?

 - -. J -Azziııııııin...nıııııı-- A t .
i   A Hliılııııııjıłllııiııišilaıill'

VLASTIMIL MoRAvsKÝz . r
tv.

 KRISTE, sPÁso MÁ!  
Jen k Tobě vzlétá duše má,
můj .Kriste, Lásko vznešená,

 Ty spásomého žití.   í

 Jen k Tobě srdce chce se nést!
Vždyť Ty.Jsi cesta, spásy zvěst,

` i Tys duše mojí kvítí. A.

2 Zásluhu o překlad Papiniho „Storia di Christo“ by si mohl získati sám
J autor článku, jenž italštinu ovládá. (Pozo. rod.) A A í J
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,Tvé svaté rány líbat chci! -A--- z
Co žádáš, Kriste, dítku rci! --- ---
Tvá láska lásku vznítí. .

, x

x

Jen v Tobě spása světa jest! A A
Vždyť láska cestou všech jest cest,
ta dává Tebe zřiti.

Ach, Kriste, Lásko, Spáso má,
í „ Jsi duse sila vzkříšená, r

F jež srdce, rozum sytí.
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LEoP-BENÁČEKz
KNÉživojÁcL

Píše o nich Leon Bloy ve své válečné knize ,,RoZjímání samota-
řova“, kde líčísmutné postavení těchto truchlých obětí bezbožnosti
světského Zákonodárství a neodpustitelné, jak tvrdí, zbabělosti tran-
couzského episkopátu.AsizA třicet tisíc kněží bylo tak pod záminkou
demokratické rovnosti vyrváno oltáři, aby zaměnAili“posvátná roucha
bohoslužebˇná za uniiormu, a Kalich, Z něhož posvěcenýma rukama
rozdávali Zivot, za pušku -- nástroj zkázy a Smrti. Někteří Z nich,
kterým štěstí nejvíce přálo, byl»Ai-...přidělení ke službě Zdravotní, většina
však byla donucena bojovati. Kněz a voják -- toť paradox tak děsný,
že dostatečně vyjadřuje hrůzu tohoto taktu. Je téměř nemožno vžíti
se do stavu takového ubohého kněze, který jsa ozdoben nevýslovně
vznešenou -(důstojnosti, maje moc předpoľdstatiiovati a rozhřešovati,
jest vržen mezi vojáky, nevědomce nebo bezbožníky, nemající po-
rozumění pro Nadpřirozeno, sycen dnem i nocí jejich rouháním a
hanebnými hovory a doháněn Zapírati svoje povolání, jež mu zaka-
zuje prolévatikrev. Byv takto zbaven veškeré útěchy nadpřiroze-né
a proměněn, podle válečné Ijnluvy, v „lidský materiál“, cítí, jak zne-
náhla sám upadá vA této peleši, do níž bylnásilně vehnán, a s ne-
skonalým smutkem vzpomíná nadpřirozené slasti Z počátků svého
kněžského života, na nevinnost svých citů, na čistotu svých žádostí,
když poprvé obětoval Kalich před obličejem božské Vel-ebnosti za
spásu celého světa, kdysi my! posvěcené ruce iníerˇínnoceníes
prose Boha, aby .ho nezahubil cum viris Sanquinum. Takový kněz
byl věru nejnešťastnějším mezi nešťastnými!

Unás se o tom téměřneuvažovalo. Psalo a mluvilo sejenom nadšeně
o hrdinnosti těchto ubožákůa O jejich vojenských vyznamenáních.
Málo kdo siuvědomil, že takovévyznamenáníz za statečnost proti
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nepříteli (může kněz v příslušníků druhého národa viděti nepříte1e?)
na hrudi kněze je největší hanbou a ponížením kněžské důstojnosti.
Byli někteří mezi takto vyznamenanými, kteří byli na odznaky svého
hrdinství hrdí. A-A Bohužel. 4- Vicekrát již jsem četl. názor, že právě
hlavně vlivem udatností kněží-vojáků nastal. ve Francii ve smýšlení
o Církvi u jejich nepřátel obrat klepšímu, bafi restaurace katoli-
cismu francouzského-se jí přičitá.,A1e vše“ to neomlouvá nepřístoj-
nosti. jakou byla účast francouzského. kléru V boji, neboť úspěch
ten nevyvažuje -ztrát S vojenskou i službou spojenˇýcli. Uvažme, že
značné »procento kněží bylo předčasně Apřímo haněbně utraceno,
mnoho jich Zmrzačeno a mnohem více útrapami válečnýjmi na Zdraví
poškozeno. Kolik jich va pekle vraždění utrpělo škody morální!
Nesmí se též Zapomenouti,žepovoláním kněží do zbraně byla
Francie v době mravní zvlčilosti na velmi mnoha místech neoidčii-
mtelně;zbavAenaAiOb,ěti smíření. Zatyto ohromrıéztráty je příznivější
nazírání na Církev ve Francii slávou 1-Ierostratovou, vítězstvím ne-
skonale menším než bylo Pyrhovo. -- Je otázka, nebylo-.li možno
dosáhnouti takového úspěchu za cenuiidaleko menšía zbytek dra-
hocenné energieobrátiti na obnovu poválečnou. Kněz je přece určen
k dílům láskya míru. Kdyby. byli francouzští kněží nemusili do
fronty, kdyby jim bylo-bývalo dopřáno osvědčiti svou-vlasteneckou
obětavost na svých působištích, ya v dobách, netıtěšených národu
dodávati síly, jej těšiti, mírniti žal, rozsáhlou, činností sociální a
charitativní .odstr.›z1`iovati bídu,ía jako rozdavačům božských tajem-
ství rozlévati bohatéfprameny milosti, byli. by tuto prostou, sobě'
přiměřenou povinnost vykonali jistě aspoň tak, jako onu pro sebe
nepřirozenou na poli bitevním. Tím by se bylo národu_dalekovíce
prospělo. A účinek by se byl dostavil. větší tak jistě a tím spíše,
čímipředčí j_išA“rflstředky nadpřirozené, kterých by byli, užívali v du-
cˇhovnílsprávě, osob`ní hrdinství, jež osvědčili iv boji, Výtky -nevla-
stenectví nebyloseizde obávati, neboť v tomto ohledu Aje veliký
rozdíl mezi piměry francouzskými anašimì. Francie. byla přece
státem svobodným, takže kněží nemohli býti robviňováni ze služeb
nepřátelůmAnárodním, jak býval obviňován nevinně _ klérus náš.
Francouzové, kteří po této stránce nebyli tak Zaujati jako na'”síA1idé.,
bylihy zcela dobře poznali avycítili, že takováto -činnost kněžíje
nemenším vlastenectvím než hrdinství ve válce. Byl-,li francouzský
klérus Statečným ve válce, byl by býval ůtaké doma. Brannou pš-
vinností kléru byla Církev ve Francii těžce Apaškozena. Vždyť co
znamenalo dvacet tisíc vojáků-kněží mezi milionovými armádami,
kdeb la pro ně pastorace téměř nemožnou'?r Co však mohli udělati
V duchovní správě, kde každýfopustil ,několik set duší, které po
celou válku bytybez kněze! Daleko více lidí mohlo tak býti Za-
chráněn-oAn.e,Ž vzákopech a mnoho kněžských ,životů mohlo býti
ušetřeno. Kolik dnes potřebuje Francie kněží! 1  ” A

Nebylo by tudížsprávné Z tak drazezaplaceného úspěchu,jejž přinesla.
vojenská služba francouzského kléru, usuzovati na její oprávněnost.

` \ .
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A Také u nás je ustanovena podle branného Zákona z března roku
1920 vojenská povinnost kněží a bohoslovců. A tak mnozí Z nás
bohoslovců musíme před vysvěcením nebo po něm na vojnu. Bran-
ný zákon pod rouškou rovnosti okrádá Církev O dvě léta kněžské
působnosti těch, kteří musí takto sloužiti. Připravujesicevojenská
služba o dvě léta i jiné, ale zde nepřipustíme nikdy, že vojenská
naše povinnost je zřízením demokıatíckým, neboť Známe důstojnost
kněžského stavu a dobře pociťujeme, že vojenskou povinností je
šlapána. Vel vojenské povinnosti bohoslovců a kněží .vidíme zne-
uznání a výsměch církevním právům, do nichž stát nemá pravomoci
zasahovati. Pro nás je demokratickým a přiměřeným, aby kněžía
bohoslovci (jako budoucí' kněží) byli zbaveni povinnostivojenské
služby, aby nemusili promarniti v hnusném" Akasárenskénı ovzduší
dva roky, které by S užitkem ztrávili v duchovní správě. Pečovatí
svědomitě po dvě léta O duši lidu je pro nás Zásluž.něj.ší. a vděč-
nější prací a větším vlastenectvím než dvouletá služba vojenská,
která je za dnešních známých poměrů v armádě pro bohoslovce a
kněze v jistém smyslu martyriem, jež je zhola zbytečno a nepros-
pívá ani jemu ani republice. Nežádá se po nás ovšem služba se
zbraní, máme zákonem přislíbeno přidělení k službě zdravotní: jsme
však jako budoucí kněží povoláni,abychom jinde a působivějšími
prostředky chránili vlast než vojenskou službou. Konečně rozhodu-
jícím pro nás je, jak pohlíží na tuto otázku Církev; a její názor jest,
že kněz, bohoslovec _ a voják se nikterak nesrovává, To je pro
nás směrodatným. ^ A

V theorii tedy není třeba dlouhých úvah a rozpaků, jaké stanovisko
zaujmouti k naší vojenské službě. Je prostě zamítavé. Vojenská po-
vinnost je pro nás zlem,jemuž ovšem bude nutno se podrobovati,
dokud. se nepodaří příslušným činitelům je odstraniti.
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CYRELQETÉLŠSKA UA. -

 “ R.sUcnÝz  
VZTAH IDEJE QBROZENÍ K- SjEDNOCENi, í

 TRIUMF LÁskv.   
_ - ‹

S oživením ,,Musea“, vytkli auvědomili jsme si cíl, obsažený v
časovém vyjádření hesla Sušilova: obrození, proniknutí národa živou
vírou cyrílometodějskou. Učinili jsme tak po Zralé úvaze, přihlížejíce
k současným- poměrům náboženským, nezapomínajíce však univer-
sálního rázu křesťanství, Oprávněnost našeho cíle a správnost tvrzení
nejlépevysvitne, ukážeme-li, jakou úlohu hraje obrození při snahách
unionistických. . ˇ j  

Fr.. W. Foerster (v knize ,,Jak žíti“) pod záhlavím: Obrození
společnosti a obrození sebe, uvádí rozmluvu mezi reformátorem a
moudrosti. ˇ . _ A í _ ._

ˇ. Reformátor: A t A  A ~
Skoda, že my reformátoři máme ruce tolik svázané af" nemůžeme

činití dobra v církvích, ve státech, ve světě.  
Moudrost: ~  AA

Jest dobro, před kterým ti nikdo nemůže svázati rukou, nesvá-
žeš-li sijich sám.  A 1 A ._

. Reformátor:  A. _ A v
AMáme tedy chladně a líně přihlížet, jak tma,_bláznoství a svévole

tyranisují světA--- a mělo by .přece iporoučet světlo, moudrost a
spravedlnost!  . _   ~ _ ,   

 Moudrost: Z A   
J Chceš-li tmu, bláznoství a svévolnost překonat, pak začniAalespoři

od začátku. A 1 . i ' 1 A
_ Reformátor: J e  Ť _ A \

Což mohu začínat jinak než od začátku?  
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Moudrostż A _
Dosud jsi začínal od konce; chtělls vně, sebe učinit den a v sobě

jsi objímal noc. Qd nynějška v sobě nechej vzejíti světlo a vyčkej,
až pokročí kpoledni Až prozáří tebe, zahřeje a oplodní, pak bude
jistě také mimo tebe svítit, Zahřívat a“ oplodňovat. “

Reformátor odešel do svého domu a reformoval napřed v sobě
samém, potom ve svém domě. .Po roce jeho dům změnil se V slunce
a do okolí a doce é Země. vycházelo Z něho světlo, teplo a požehnání.

Nejlepší znatel otázky unionistické docházejí kobdobným zá-
verůrn.

t Pr. Terseglav, odborník v poměrech ruských, na základě dlouhých
pozorování vlastních konkluduje: ,,i-ilavní jest, Aaby papežství doká-
zalo pravoslaví svou životodárnou sílu pro obrození lidstva. Tenkráte
přijdou pravoslavnísami kzávěrům, k nimž se probil Solovjev, V
té věci spočívá na katolické církvi velká zodpovědnost. Jest jasno,
že s theologickou disputací nemůže se s nimi přijíti ke konci, a že
primát dá se dokázati jen praktickou cestou. Nejsilnějším důkazem
pro ně bude jediné, uvidí-li jednou jasně, jak církev morálně se
rozvíjí a vyvíjí svou morální sílu pod jednotným vůdcovstvím.“

Z téže zkušenosti ještě výrazněji mluví jiná autorita, Dr. Fr. Grivec:
„K1/etorzež' náboženský život no pomezı' irřesťarı. Východu, Spojení S
Kristem, střediskem o počátkem křesťanské jednoty, praktické usku-

Ű:7'‹\“"~"*

tečňorčínı' křestbn. zásad, jest rze/'lepším prostředkem pro Smír .mezı
V Íi/ýc/zoolefn o Zofpodern. -. jednota, podívá/zoolnd vnítřnz' síla, zívotnı

moc, nezžtonznd vytrvalost působı' kouzelnou moctno Rusy. -- O
Bože, chrofž nás každé chyby, ktera' by je mohlo od nás oddolovotíi“

Skoro všichni vědečtí pracovníci na poli tom uznávají, že katoličtí
Slované jsou povolání, aby byli prostředníky mezi Východem a Zá-
paaęm, 3. že jžhøsıøvflnrn-n 8. čeøhúnn připadá zvláštní úkøı. zajistí-ıi
si tito národové vážné místo V rámci katol. Církve, pak prý budou
s to vykonati své poslání. -- v  _ AA

Nemá-li to podnítiti naši snahu po obrození?! 'Kristus důtklìvě
varuje před disharmoniímezí učením a životem: ,,Tak svět' světlo
vaše před lidmi, ať vidi skutky vaše dobré a velebí-Otce, který jest
vnebesích. -A- Jestliže sůl se zkazí,k ničemu nehodí se již, leč aby
byla vyvržena vena pošlapána od lidí.“ Nechceme anipřipustiti,
jaký .soud v slovech těch jest skryt a jak se plní vždy znovu v
dobách poklesnutí církevní kázně. Abbé Cıratieux, který jest znám
ve Francii jako specialista v ruské církevní otázce, pravil (v únoru
1919) k současným poměrům: ,,l\lárodové Evropy neodvrátili se od
Církve jen pro svoji hříšnost, nýbrž zároveň leccos zavinily i cír-
kevní kruhy v některých Zemích (zejména v Uhrách a Cechách), jež
nechtěly se zbavíti některých teudálních tradic. _ Cíi'/rev mıısı' naııcˇıˇti
ržo'/fody, aby mrˇtovaly jí Z' /rřeSt*oIZstvı', jež ona /rlćísćt.“ Jak bychom
slyšeli přitom vzdálenou ozvěnu slov prorokových (Ezechiele): ,,Co
mdlého bylo, neutvrdili jste, co nemocného, nezhojíli jste, co Zláma-
ného, neuvázali jste, co zavrženo, nepřivedli jste zpět, a co se bylo
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ztratilo, nehledali jste; ale s přísnosti panovaii jste nad nimi as
moci. l rozprchly se ovce, bloudila stáda -+ --~l“ Týž duch pro-
rocký jakoby občas oživoval v Církvi. jasnovidka ctih. Kat. Emeri-
chová, jež mnoho trpěla též za sjednocení, vypravuje přiléhavou visí.
,,Pani (Církev) vyšla jich (nesjednocených) hledat a pozvat, aby se
zase sjednotili. »Ke své bolesti jsem spatřila, že nebyla sarnaještě
Zdráva; Měla rány na povrchu sice zaceleny, ale uvnitř ještě tkvělo
zlo. Viděla jsem, že to jı' brdnílo, aby rzepředrzesla vhodně (nesjed-
noceným) sve'/20 pozvćíní,“ neızjala se jící: S na'ie.žiZ“on /tOrlı'vosż*z' ve
jménu ježíšoveˇ. Nepřekypovala láskou, měla na jazyku jen právo a
majetek, takže jí nikdo nevěřil, mluvila-li olásce. Vypravovala o
všech svých právech a milostech, a když jsem se tázala, co nosí ,ev
pouzdru (jakémsi), řekla, že jest. to tajemství, .posvátná věc, která
ji, zachovává., (Jest to tajemná moc Církve, (moc duchovní, kteréž
však ti, kdo jsou ve svatebním domě, téměř již nerozumějifa nepo-
užívají ji. Ale ,zase poroste v skrytu a těm, kteří odporují, nezbude
než se Z domu odkliditi, a všecko bude obnoveno.) Nlluvilas pastýři
(nesjednocených), a já se stále obávala, aby Paní, nejsouc ještě
náležitě zdráva, se snad nepřenáhlila. A vskutku, částečně se to
splnilo, nebot' vypravovala, že má všecko, že jí náleží všecko, sila
a milost a statky a práva. . Pastýřové nebyli tim valněé naklonění
a přece dítky (nesjedn.) měly náklonnost k Paní. -C-~ Vzývala jsem
Matku Boží, aby dobrotivě pomohla, by všecka srdce, jež jsou blízka
pravdy, se přesvědčila a k Církvi se obrátila. Pouěovala mne, jak
uvařitii pro množství rozličných hostí. Musila jsem přinésti různé
plodiny, nakteré napadalo rosy ze zahrad nebeskýcřZ,ˇ musila jsem
připravovati léky na rozličné duševní choroby. Aie to byža docela
jina' přıjorava než ,fak .Sep čím' obyčejně. G/mi lásky musil strćíviíz
cosi pozemské/ZO na všech těch věcech za námahy aç vyszˇlnjztž' práci.
Ale posléze jsem viděla, jak každýz rozličných hostí dostává svůj
pokrm a jak v nejrozmanitějších krajinách chodili s dětmi Církve
ke stolu Páně.“ n  í ` “ .  

Pro jistýa při tom trvalý úspěch jest třeba proniknouti ik saméfl
mujádru věci. Vnější prostředkyrmohou amusí napomáhati, ale
pokud chybí hlavní činitelé, úspěch nikdy nebude trvalý. (Pokusy o
sjednocení na př. na podkladě 'politickémì)“ -~ Bylo řečeno, že kvefl
toucí náboženský život na pomezí slovanského Východu, spojení s
Kristem, středem aj počátkem jednoty, praktické uskutečřıování tkřesv-
ťanských zásad jest nejlepším prostředkem pro smír. Požadavek ten
má i své dobré odůvodnění psychologické. Snaha O spásu duši --
a zejména duší ohrožených --jest nejvyšším .aktem dokonalé lásky
k bližnímu. Nemůžemevůbec přáti někomu většího dobra a k němu
napomáhati nežli jest blaženost věčná. Kde opravdu láskata zaujímá
celou duši a není pouze prázdným zvukem, dojde vždy též k“ při“
měřeným činům, neboť láska jest vynalézavá. Ale není možná. do-
konalá láska k bližnímu bez lásky k Bohu. K vůli Bohu, pro Boha
milujeme bližniho. Není-li lásky k Bohu, není hybného péra lásky

_ A .K
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k bližnímu. Lásky k Bohu však není opět bez předchozího poznání,
bez víry. Patrno, že celé řady třeba než se dospěje ke konečnému
členu -- získávání lidstva pro Církev Kristovu a tím pro život
věčný. Takový jest řád ospravedlnění,jehož uskutečnění není ,dílem
okamžiku. ítíohloi by se říci: Pověz mi, jak mnoho máš lásky“ k Bohu,
jak živou, silnou máš. víru, a já ti povím, jak opravdová je tvá
snaha po obrození a sjednocení.    

li/lá-li tedy rozkvésti náboženský život na pomezí slovanského
Východu, nefcht rozvinou se nejnšlechtilejší květy lásky k Bohu a
bližnímu. Vždyť plnost zákona jest láska. Z lásky rodí se touha po
službě Boží dokonalé, ona jest pravou matkou apoštolských duší.
Kde kvete náboženský život, odtud také hojně vylévá se světla. do
okolního světa,.nebot” může se odtud vysílati potřebné množství
nadšených věrozvěstů, missionářú. _

Doufám, že více světla padá nyní na naše snahy: obroditi, upevniti
víru a“ ctnost ve vlasti naší. l e

za Z nevěreckého, Boha nenávidějícího nebo lhostejného lidu nemo-
hou ihned vyvstati potřební apoštolé národů. Zápasímet u nás o Sám
počátek ospravedlnění--o víru. Svojísnahou O obrodu zachraňujeme
a pozvedáme V blátě zašlapanou duši českou, ale zároveň budujeme
nejosvšdčenějši, nejjistějši základy a oporu k velkolepému dílu sjed-
nocení Slovanstva v Církvi. _ ” j s r

Dosáhneme-li cíle vytknutého, vykonáme Bohu službu V lnejušlech-
tilejším slovasmyslu, vskutku a V pravdě půjdeme ve šlépějich
prvníchllapoštolú Slovanstva, a věky budoucí vzpomínati budou s
vděčnosfl: C C i

Získali láskou Kristu národ celý,
Slávú rod získal jejich zápal vřelý.

. "““llll Illlllllll
'HlllllllıııwHłıılllllıııw

josernuosčskz
vecer-ntaoská SNAHY UNIONISTICKÉ.

U nás není jistě nikoho, kdo by velehradským unionistickým
sjezdúm chtěl upírati význam, jaký skutečně mají pro sjednocení
Slovanstva ve víře. Našeho mínění nesdílí však“ úplně cizina proti-
slovansky orientovaná. jsem však přesvědčen, že ani všichni Němci
nedívají se na velehradské sjezdy tak, jako ,,Nlissionstreund“, který
napsal do salcburské ,,i<athol. Kirchenzeitung“ (ročník 61. čís. 47.)
„Cledanken zum Velehrader í{.ongreí:*›“. Redakce ujišťuje, že pisatel
není Polák.Budiž, na tom ostatně' mnoho nezáleží. Tvrzení ve jme-
novaném článku zasluhují povšimnutí. Týkají se hlavně posledního
velehradského sjezdu v srpnu l92l, o němž jsou asi čtenářové ,,Mu-
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sea“ informováni a nejeden byl i (jako já) mezi účastníky. Nelze
popírati, že velké sjednocovací pokusy na koncilu Lyonském r. l274
a Florenckém l-439 se nezdařily, t. j. sjednocení nemělo dlouhého
trvání. Příčinou toho bylodle souhlasného mínění historiků, žena
straně řecké nebylo dosti upřímné touhy po sjednocení, ale motivy
politické rozhodovaly při jednání. Vyjednavatelé řečtí neměliza seč-
bou lidu toužícího po jednotě se Západem, nebot rozklad ve Vý-
chodní církvi nepokročil ještě dosti daleko, aby diktoval nutnost
smíření. Souhlasíme v tom s autorem článku,,Gedanken zum Vele-
hrader Kongreíi“. t C l t

Dále ,však vytýká ,,l\/íissionsíreund“ pracovníkům velehradským,
zejm. západním Evropanům t. j. hlavně Francouzům „einige aprio-=
ristische sAuiíassungen“. Tak na př.. domnívají prý se, že schismatické
církve nynější majívzornou církevní kázeň založenou naposlušností
ve víře. Naopak prý zkušenost dokazuje; že nedostatek neomylné
autority učitelské zpúsobilve schismatických církvích sklon k prov-
testantskému smýšlení, což platí zvláště o zvzdělancích. Autor čerpal
asi z mělkých pramenů, informace o velehr. sjezdech, nebot o úpadku
církevní kázně a racionalismu zavánějícím protestantismem (mluvili
na Velehradě všichni reierenti. Velmi zřetelně píše v tom směru
také Dr. Grivec v knize ,,Pravoslaví“.  

Jinou aprioristickou zásadu vidí „li/lissionstreund“ v tom, že se
vina za oddělení církví přičíta katolikum v uzemich, kde ziji kato-
líci společně s nesjednocenýmí, a bere v' ochranu Poláky a Chorvaty.
jsou prý jaksi v nelásce na Velehradě, protože neprováděli církevní
politiku podle idei velehradských unionistú. Dokladem jsou prý ne-v
návistné a nespravedlivé výtky Palmieriho proti katol. Polákttm v
Rusku. Třeba“ tu odpověděti dle pravdy, že povýšené stanovisko
katolíků vůči nesjednoceným isjednoceným pro jejich nižší stupeň
vzdělanosti, odlišný jazyk liturgický a praxi církevní v nepodstat-
,nýých věcech opravdu nesjednoceným nemohlo býti pobídkou k jednotě
s Rímem a sjednoceným ženezpříjemnilo spojení s katolickou Církvi.
Ovšem vytýkámetakové neopatrnosti (a řekněme: nedostatek Kristovy
lásky) pouze osobám v Církvi, i duchovním, ne CZ'rlrvZ' jako takové.

Působí podivně, když ,,der ganz unparteiische Níissionsˇireund“
by mohl míti pokušení (když mluví o union. pracovnících velehr.)
mysliti na analogii 's Archimedem, jenž žádal napřed mrtvý bod,
aby pohnul světem v základech. Dni prý se dlouho namáhají,
vmysliti schismatické církve do nějakého postavení, aby je potom
přivedli k sjednocení s Rímem. Gproti jejich snahám stanoví ,,ll/lis-
sionsireuud“ zásadu: Jediný ohled pro pravého apoštola jest spása
duše. Docela správně, ale právem také tvrdíme, že vete,/Zrááske práce
se řídí touto zásadou. Svatá pravda: Wenn man alle Einzelíälle gut
gelöst, hat man ,die Gesamtheit der Fálle gut gelöst. :Proto také
unionistické 'hnutí “s, radostí zaznamenává každou jednotlivou
konversí schismatiků a modlí se i pracuje, aby . těch konvertitú
přibývalo. Proto však neustáváme pomýšletí na to, že i celé ná-

so ˇ
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rody schismatické mají býti přivedeny k jednotě s Církvi. Nikdo
ani na Velehradě netvrdil, že unie je dílem několika let nebo že
všechno půjde hravě. Proto musí připadati nespravedlivou výtka:
Wáren die ttir unsere schismatischen Brüder so mteressierten Kreise
vvirklich einzig von apostolischen Eiíer durchglüht, so wtirden sie
trachten, jede .sele zu retten, die darmach verlangtn, auch wenn
einzelne orientalische Teilkircheıi dabei Einbulie erleiden sollten.
A výtka se stupřruj-e v podezření Z politických postranních úmyslů,
zejm. u Fraíicouzů. Stejným právem mohli bychom Němce pode-
zřívati ,ze zaujatosti protislovanské. Nelze ničeho namítati proti
úplně konversí schismatikti a přijetí i latinského ritu ak naši
radosti takových konversí byla- celá řada ve Francii a jiných
zemích od velké revoluce v Rusku r. 1917, kdy statisíce proná-
sledovaných Rush opustily vlast. Ale stejně jisto jest, že na
zlatinisování celých národů není naděje, nebot národové nevzdají
se tak snadno slovanského líturgického jazyka a ritu posvěce-
ného staletími 9- ostatně Církev sama spotcojovala se vždy S
áosážentnt jednoty víry a ponechávala íbez zdráhání sjednoceným
jejich ritus a jazyk i církevní kázeň, ,,lˇl/lissionsireund“ je tedy ri-
gorosnější než Církev a papežštější než papež. On má „willkürliche
Annahme“, kterou vyvrací právě smýšlení a jednání papežů, na př.
Lva Xlllí Benedikta XV. A nový Codex iuris canonici všude, kde
se zmiřiuje o církvi východní, stanoví zásady, jež mohou býti zá-
kladnou pro dílo sjednocení sìchismatikú, nikoli obrácení, jak by snad
chtěl ,,Nlissionsíreund“. í

je ovšem pravda. že 'carský režim V Rusku trpěl raději konvertity
než sjednocené a že nutil k návratu k pravoslaví ty, kteří vjednotě
s Rímem si ponechali slovanský obřad, ale z toho nelze pro bu-
doucnost vyvozovatinutnost, abys byl zaváděn latinský obřad tam,
kde se proti tomu vyslovuje úctyhodná tradice, Bylo by chybou pro-
hlašovati přijetí latinského ritu a jiných nepodstatných zřízení za
podmínky vstupu do Církve, neběží-li O jednotlivce.

Stejně škodolibá jako nevhodná je poznámka, kterou činí ,,Mis-
sionsíreund“ mluvě o konversích jednotlivců:An diesen Bekehrun-
genist Velehrad in der Regel volligi unschuldig. ---jednotlivci, kteří
žili de_ší dobu mezi katolíky a poznali krásu Církve, pochopitelně
si jí vážili a odložilí předsudky proti ní i přijali latinský ritus. Po-
dezření o politické příchutí unionistických snah komentuje ,,Missions-
íreund“ dále odvážným tvrzením: In den hohen und äulìerst beson-
nenen itreisen in Rom ist man sich dessen wohlbevvulňt und lächelt
deshalb tiber den Eiter einzelner ~l-Ieiíšsporne aus Frankreích und
sonstvvo, die sich aut 3006 Kilometer Entiernung zuerst eine ideale
,,orientalische“Kirche zurechtdenken und dann mit dieser imagi-
náren Gžroííe eine ,,íJnion“. abschliehen möchten.

lsiení bez zajímavostí, že se velehradským unionistům podkládají
politické tímysly, ale přitom schvaluje se politika polská, které
jsou sjednocení proti mysli jako prý politicky nespolehliví,'a proto
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VI'snazi se uplatniti zásadu: co katolik, to latinský ritus a co pravo
slavný, to řeckoslovanský ritus.    l ^

Za politiku československé vlády ve věcech náboženských zejm.
V Podkarpatské Rusi ovšem velehradští pracovníci nemohou a ne-
mohou také zabrániti agitaci . státem podporované, aby sjednocení
Rusínipřestupovali k pravoslaví. Politika státu není jistě na pro-
spěch unionistickému hnutí. At je tomu jakkoliv, jsme pevně pře-
svědčení, že velehradské snahy a sjezdy jsou něčím více než při-
.pouštějí protíviiíci a že nebudou jednáním .u zeleného stolu“, ale39 _, _

přinesou požehnání Slovanstvu i Církvi.  
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Y--trnnáměstek je Krista, nástupce knížete apoštolského-sv. Petra, hlava
celé Církve - tˇanské, patriarcha Zápa'du,`prirnas italský, arcibiskup a :čaj ._
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metropolita ské provincie, 259 biskup rímský; před svym zvolenímS, .› 51,! 5., 2, `ł;_:LÍ
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-rfì ˇ - __ _,__ ._
!ı'=;.';‹.kardinál dakub Del Ghiesa,ší"

_:_ ›
zn ~‹_v_..Ň v: ˇ

narozen V janově 21. listopadu 1854, ordinován 21.. prosince l87B, na
arcibiskupský stolec v Bologni povýšen lo. prosince 1987, kardinálskou
důstojnosti ozdoben 25. května lůlêl, zvolen nástupcem sv. Petra 3. září

“„i_,_`vì.'f:',=..-_-..;.a korunován 6. září lůlá. Řídil svatou Církev sedm let, čtyři měsíce a
osmnáct dní. Odevzdal duši Bohu 22. ledna l922_
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t Lux aeterna luceat ei,_DOmine, cum sanctis Tuis in aeternum,
., - 5?
,ˇ›'*'Ť-ìľ_v _4,.quia pius es.  
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Usudek opontiiikátu zvěčnělélio sv. Gtce ponecháme povolanému peru lVlsgi“_
Cialliho, který napsal oiícielní životopis Benediktův. Dle zvyku byl spis uložen
rakve do k tělesným pozůstatkům veleknězovým. Citujeme z něho:
,,V době, kdy počal jeho poritiiikát, byl svět v největší --- za lidské paměti _

válce. Proto proniknut duchem lásky liristovy snažil se všemi silami umenšo-
vati tak velikou pohromu a doporučovati válčícini s otcovskou snahou mir.
Ničeho iieopomenul. čím by mohl usmiřiti bojující národy. Hledě! zmírniti kaž-
dou bídu, kterou válka způsobila, podporoval trpící zejvšech národů, skláněl
se niilosrdnou pomoci k hladovícím dětem a k národůrn stzženým nedostatkem.
Všem poniáhal a proně všude pomoc vyhledávat. 4 r

_ Starostliv o spásu duši psal celé Církvi listy, jak se má hlásati slovo Boží;
doporučoval křestanstvu íll. řád sv. Františka oslavující jubileum; vybizel svět
při slavení 700. výročí narození sv. Dominika k lásce, křestanské moudrosti,
poslušnosti k Apoštolské Stolici a růženci Panny lvíaríe. Phi veliké úcty k li/latce
Boží nazval ji Královnou míru a při ñtltlletémj jubileu svátku Ochrany sv. Josefa
doporučoval vzývati tohoto Pěstouna Páně. Blah. johannu z Arku, Markétu
Alacoque a Gabriela připojil k církevním světcům. jako bedlivý strážce Písma
sv. stanovil zásady jeho výkladu a sv. Eírema Syrského prohlásil za Učitele
církevního.
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Pro rozšíření království Božíbo_na Zerni podporoval rnisíe nıezíponany a
vydal pro ně ,Znanienitá pravidla. Péči o círlšíev Výgıbodní projevil založením
zvláštního sboru (Kongregaceia studijního ústavu v Uspořádat a žacho
vávatí nařídil kázeii přínšěře-non nynější době církevnírn Zákoníkern- Piovým
(Codex jnris Canonici), Vážnost Apoštoiske Stoiíce u států“ tak pozvedl, že s ní
navázaiyistyky po skončení válkyí ty, které dříve tobo opontíjeiy. Konečně,
když pracoval o všeobecné dobro a pokojný vývoj Záležitosti světa, stížen
náhle neěekanou chorobou, dne 22, ledna §22 blaženě žesnnl k žalu celélro
světa . , ,“ y

li ÚĚÝRAVĚ A GBSAHU
,,i'i/ĚUSEA“.

„Nebesa vypravují slávu šoží- a diío
rukou jeho Zvěstuje obloha.“ šlova ta
vždy budí lítost nad výpravou a úpra-
vou katoiickéí“io ěeskébo tisku. üříve
než povínı proč, připomenu a zdůraz-
ním, co moderní estlnetika ztratila, totiž
Základ vědorní krasna. L

Slýcišárne přednášky o krásnu a čí-
táme různá pojednání, ale ve spoustě
subjektivních názorů adetinic, ve sto-›~›
Zicn rnlácené a rozmlácené slárny ne-
dočkáme se zlatých Zrn.Proto pi`iporní-
name a zdůrazňují, osvěděenou pravdu
ki`est'anskou: „Cínı více dílo proniknuto
božstvím, tím více krásyz něho vyžafl
řuje.“ Pi/lusila proto moderní estnetíka
Ztratíti ,vědomí krasna, protože ztratila
krásn věcnou _ protože opovrbla Bov-
nern. Ubíjí i krásu samu, protože by
ráda zabila sarnébo Boha,

Mohli proroci _ ínspírováni jbožstvírn
- mluviti a psáti jinak než povznešerzeˇ?
A nehořela srdce lidská, mluvil-li, Kris-
tus, vtělená Pravda? s

Může-li býti pravda bez dobra a obě
bez krásy a moci? Nemůže býti Syn
bez Otce a oba bez Ducha. Zde jest
prarnenlítosti. Kde pravda, tarn má
býti i krása. Každé dílo Boží jest dílo
krásné. Proto nebesa vypravují slávu.
A tu slávu vypravovati má i každé dílo
slnžebníků Božích. Qnít' napodobnjí díla
Boží. Takovýrn dílem jest i katolický
tisk ltlásající (aspoň jistě mající hlása-
ti) odlesk pravdy božské.

Proto má nejen právo, aleí povinnost
důstojně po každé stránce plniti své
poslání, musí míti smysl i pro krásno.
Kdo nectí Otce, nectí ani Syna. Kdo
nectí Krásy a Moci, nebude ctíti ani
Pravdy.  r

Slova ta bylo nutno předeslatí ta
necht' nikoho nezaráží, že na vše se
pohlíž s vysokého stanoviska; tomun-vı.`

9G

třeba se naučiti Syntim božím), ,aby se
poroznrněio snaze a tonžení a Zasazo-
vání se jak především' O vzˇnešenost a
krásu ideovon ,,í\/iusea“ tak také o
důstojnou, ideárn přirn nou úpravu
vnější.  s r

Neoěží Ztárn pouze O to, aby se vůbec
jen psalo, aby se časopis něčím jen
vypliztž, nie aby se psalo“ to nejvyšší,
nejpravdíveˇjšz' a nejirrrísnejíší, Zpıiso-
oein nejnšžecnžížiejšžm,izejopravdovejším,
nejdokonrzíejším -~ pokud jest to ,fen V
irašiciz siždciš. Nec!“Zt” se radeji zne-v
iítžínve neehápajícínr, sžrnırlýnz, všednírn,
íirosrejnýnz, prostředním, pořtodlrzýnz,
oe.ZZ'd'ečtlnžn“z, Skepržcrzkýšnj, než abychom
se znelíožíi Pravdě, Dobra. Kráse cz
Ääoeif ,

Třetí číslo ,,l\/lusea"vycnáZí poněkud
Změněno v úpravě. ˇ Bylo naším úrny-

ČD< “'“Š<~4 (D

slern bned* prvni číslo vydati v jiné ti-s
právě a s bobatšírn obsaltern. Proč se
tak nestalo, vysvětlují oprávněnétdů-
vody vydavatelstva (hlavně stránka
tínanění a obava, že se snad narazí
na nepocbopení samostatných nových
návrluìru části odběratelů), jednak i to,
že včas nových podnětů a návrtnìi ne-j
byio. Byl bych sám se O to pokusil již
tehdy, ale nutná jiná povinnost (pří-z,
prava k dopl. matuře) mne Zanepsrázdfl
iiovala. vůlí jednotnosti tisku nebylo
nám ted již rnožno Zařiditi vše tak,
jak by bylo Záhodno. tje-li někdo se
změnami nespokojen, neobviňuj redak-
ce, ale mne, nebot' by býval Zůstal celý
ročník v jednotné úpravě, kdyby nee
bylo mého návrhu.) r   ,

Aby se porozurnělo mému navrhu
podávání někoiik rnyšlenek na objasfl-
něnou:', i l s

l v Zevnějšku ,.P\/lnsear“ musí se žr-4
cadliti cíi, časový úkol, nás vznět,
neocbvějnost zásad. to vyjádřil
jsem již prog“raníovýrní vetsi v čísle
prvém (Za viasti vírua ctnostfš, jakož

1 ‹ší notickou k nirn v „Polˇtìedecn . Kry-
‹v„
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staiisaěnírn bodern iveršů i výzdoby
obálky byl boj za víru neocřZvějnou.é V
ltiubokých, duírxných lesích domova
prornýšlel jsem stav Církve, Zejména
ve vlasti naší- aico jsem psal a kres-
líl, psal a kresiil jsem veškerou váhou
hloubavé duše své. V ten čas ještě nez-
odešla hlava kiestanstva Benedikt XV.
ve věčný stan ~~ a u nás v plné niíře
piatilo ,,religio depopulata“ , a ještě
v soudech času byla „iídes intrepida“.
Ale již u vědomí cite a vůle prosaditi
za každou cenu program hesia toho
piedpověděněho, Zaštipitz' heslo to do
hesla Sušílova právě v tu dobu, kdy
Hlava Církve neviditeiná, kdy Prozře-
telnost nového lšetra uvésti chtěla na
prestol věčného Ríma v tom vědomi
a V té době vpisoval jsem na štít ča-
sopisu bohosiovcti československých:
„Od hvozdů Sumavv přes štíty Tater
-« za vlasti víru, za vlasti ctnost -~
rozlet' se voláníve svatý boji“ j

lt/iyšlenku veršů zobrazii jsem v něz
kolika liniích na obálce:

„Boj svatý rozpoutrši se jžži Ztfiee' dán
jest -~ jako pjřízrařr ozřzroinný Z šíierzýc/1
mraků na netu' až ir zemi spzzšrzžný,
bleskem kovaný, blesky ,Á:aleZZý. xiirčiiro~
ty Z jedne' -~ z druhe struny jas? Z
propustí pekel nad turn v.z“Íýcˇený -~ .zde
v jasu !rrˇz'ž, S ním idslłn ir boji vyeřzdzi.
Zříš ,západ “/íasri ve tmdeiz selroulený,
ir řırudčrznským tfëžžrn běs už dˇoráží. .

Zápas dvou říši.“ tož' světio er žıržy!
^Zćt,oeS dvou svěřit.“ nevelfy cr víry (je-

dem Svýın třísní duše český oZuo').f'
Zápasí hřích a syná oožžeh nršrovt

- Pif' Z proudů živých, šiăfu Párzět +- u
paty /kříže Sedmero jich tryskči - rn-
jenmož síla nlrrytflćž jesi v nr'c.I2í _

0 střed svůj opřen -- o Boizmjenž
ízřžrná _- ızadzems/rošt siion, věř, že
_zvı'teˇZZ'š!* ~ Svflý.

enosreu
Karorlcke Lives./rrUsv_

Mezi nedostatky a bolestmi českého
katolicisniu .zaujímá přední místo kato-
lická literatura, která se stále .zınítá V
dětských nenˇıocích. Příčiny jejího ubofl
hého stavu jsou hlavně dvě: prvá,
Vnější,spočivá v naši iinaněni ntizerii,
jež katolickou literaturu v pravém sio-v
va smyslu ubíjí. je známo, jaké . jsou

.vv

honoráře katolických literátii Pěkně O
ních napsal básník František Kašpar v
jednom lednovérn ěísie „Lidových Lis-
tů“. Protože už je to na světě tak, že
ani genius nemůže existovati bez ty-
sického substrátu, pak býti katolickým
iiterátem vyžaduje už hodně rnnoho
idealisn1u.Věnovati se výhradně kato-›
iické literatuře a chtít při tom býti živ
-fl je u nás nemožno. Druhá piˇíěina
je vnitřní a záleží v tom, že mezi na-
šimi literáty není jednoty v názoru na
katoiickou literaturu samu. Střed se zde
názor rígorosnž, omezující ji jenorn na
iiteraturu se silnou náboženskou ten-
dencí, se sırzěrern liírerdinírn tv dobrém
srnysiu), který jí otvírá širší pole pů-
sobnosti. jedno i druhé stanovisko rná
své přednosti í vady. ,Nekornprornisní
rigorisrn, jenž je nutný při některých
otázkách, vtírá se snadno do veškev-
rého nazírání na literaturu a přecházi
V dětinskou uzkoprsost. Stejnou vadu
rná kornprornisní ,stanovisko liberální,
které se rádo přenáší itarn, kam se
piˇenašeti nesrní. Odtud vzniká zase ne-
rnužné literární obojživelnictví. 'i`írn
není řečeno, že vývoj obou směrů je
vždy takový. Uvádíme pouze extrenıy
obou. l "

ięíarel Dostál-«i.utinov je rozhodnýrn
stoupencem směru druhého. Vhodná
příležitost obhájiti jeho oprávněnost
naskytla se mu v jedné Z cyklu před-
nášek, jež pořádá brněnský akad. spo-z
lek ,,l't/ioratvan“ a S88. Přednáška se
konala l2. iedna t. r. v sáie Průrnysv-
levého musea před četnýrn obecenstvem.
jeho řeč na thenia „Problérn katoiické
literatury“ předčila rozhodně jeho před-
nášku v Brně před dvěma roky a byla
v nnnohérn ohledu vehni zajirnavá pro
vývoj názorů básníkových. Nernalýni
pitekvapenírn byi Lutinováv úsudek os
Dante-ovi,jernuž tentokráte odiiai hodz-
ně stavy a přenesl ji na jeho před-
chůdce jacopone da Todi, o jehož zá-
sluhách se rozhovoiil; ličii také hodně
ze široká jeho životní osudy, hlavně
nevděk a pronásiedování, jehož se mu
dostalo. Někteří uěastnici přednášky
nazvali toto líčení tendenčním a změnu
usudku o Dante-ovi a vyzdvižení Dante-
ova učitele přičítali jubíiejnírn článkífinı
k padesátinám isutinovovýtrn, ve kterých
se často vyskytla slova „praecursor
Dantís“. l\./ly však nechceme býti
zíomyslni, a proto se orrıezujerne na
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komentování hlavních myšlenek před-
nášky.

” Po osobním úvodu, V zdůraznil,
že nepřikládá svým ásudkáin ptažádné
neoinylnosti, přechází Lutinov the-
matu. Naifazuje na článek V „blašinci“
2: 5. října l92l, Ve kterém autor Luk
teprodukuje německy 1““igoristický hlas
co katolické literatuře, i_.utžnoV tento
názor rozhodně potítá. ˇÍiìftditi, že ka-
tolická danteovská literatura nepro-
bleinatická, je bud* hrdá donijýˇšlivost
nebo niělká nedonnyslenost. Vždyt i
katolicisínus ina mnoho pi“obléíniĹı. Cít-
kevi o nich vi; kolik je tajenšství V
náboženství! l věda má své ptobléíny.
jan Schlat Ve X./ýmaiu snažil se ve
Vědecké disputacl dokázali správnost
geocentriclšého názoru. Einstein otíásá
Newtonovou theoiií gravitační. Dog-
nlata jsou níeochvějnazx ale theologické
nášżory se inění. Vyskytují se stále
Záhady, jako jsou pokušení, pokání,
hřích, svědoiní, rozpory duše a těla a
3. ~ vse to otvírá básníku nové pole
působnosti, básník má právo řešili to
vše svobodně veden intuicí. V

Katolický splsoˇvatel nesmí zanedba-
Vati psychologii nebo jí snad opovr
hovati. Pohlížeti na život s hlediska
hrdeho theologa nebo filosola; který
tvrdí, že pro něho záhad není, že je
mu vše jasno, je mínění naprosto ne-
přijatelné. Kdo se odváží Zavihnouti
i-itubanovu „Pont do Ravenny“ nebo
romány Dostojevského, Zbudovaně na
psychologii? Psychologie se Z díla
Opravdu uměleckého vylouěiti nedá a
„Deus ex machina“ je Zvrácenim kon-
cepce. V ,Zeyerově „Zahradě marián-
ské“ vidí Lutinov mnoho dutého pat-
hosu. „Božská komedie“ Danteoya
právě pro nedostatek psychologické
hodnoty není dnes živým dílem. Dante-
ovo peklo je tuze naivní, odkoukané
pohanifun, jeho soudy neodpovídají na-
šim motálním piedstavám az jeho tresty.
většinou tysicke, jsou vyínyšleny bez
psychologie. Proto Z Dante-a žijí do-
dnes jen některé partie (a ty jsou psy-
chologáckél), jeho charakter a Veiš.
,-,Božská komedie“ jest jen balsamo-
vaná mrtvola a předmět studií jako
vzácná starožitnost. V i í

Světová literatura je V jádru kato-
lická. Není vše křesťanské, co se Za
líiista schovává. V maslšefádě světa
Často chodí pohané V rouších křesťanů

ná

-ı~

a naopak. Co je ve světové literíatuie
vpravdě lidského, Všechna veliká dila
literární, která se obírají celým člově-
ketn ajeho poměrem k Bohu, světu a
lidein, jsou V základě katolická, nebot
,,aniníia huinana naturaliter christiana“
a piettvají věky, tak jako je věcná
íliiçlšev, která je podle slov buditele*
li.Sniídka,,nejobecnějŠí svědomí, oceán,
do kterého se stékají řeky a potůěkové
snah všech národů, Všech jednotlivců,
aby tu dosáhly svatého středu a míru.“
Proto oniesovati katolickou poesii na
liturgické Zpěvy, není katolické, protože
katolické Znamená universální.

Katolická literatura musí býti univer-
sální, všestranná, tozrnanitá, rušná jako
život. Nemusí býti ihned klasická, vždyť
ani Dante nevyrostl sám ze sebe. Dog-
niatická autorita nesmí rızšíti tvůrčí
činnost, má jí jen nevtíravě udávati
snıěi“. je věci charakteru, aby se Člověk
nedal potřísnitij kalein světa. Kdo má
tnystickou směrnici, nežzbloudí. Univer-
sálnost je předním požadavkem České
katolické literatury. Katolickýfn není
pouze velechtáin sv. Petra V Ríıně, je
jim i prostý kostelík moravský.Ceský
katolicisni nespočívá jenom V roma-
nismu, .nebot každý katolický národ
má právo Vyjádřiti své náboženské
city svýin svérćžzein. Umělý plod latiny,
vánoční hylnnus „jesu Redemptor oni-
niun1“íji neuınělé naše koledy stejně
krásně vyjadřují velikou myšlenku lás-
ky Boží k lidstvu. V

L K uskutečnění českého ınessianisrnu,
t. j. České katolické literatury a lšultury,
je potřeba. velikýc_h katolických lidí,
schopných obětíabojů, lidí odvážných,
je třeba k modlitbě Zdvižených rukou,
ale též rukou Štědrých. je potřeba
dramatické součinnosti v celé republice
a katolickéispoleěnosti filmového, Ve-
likého katolického nakladatelství a domu
pro katolické litetáty. Kněz spisovatel
nesmí -býti pro svou činnost chikano-
van, spisovatel a umělec-nesmi byti
podcehován, nýbrž vážen aspoň tak,
jako -každý politik a poslanec. Vůdčí
myšlenkou České katolické liteiaturfy
budiž idea katolického uníversalismu.
A proto ven Z inieriority, ven Z kleri-
kálního ghetta", ven Z upjatého obsku-
rantisniu ke katolickéínu univeisalismu
a solidaiiismul - .

jak patrno,je V přednášce dosti bodů,
které by byly námětem k debatě. jest
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si jen přáti, aby mladá katolic  -
ligence, k jejírnž zástupcífun by -
náška pronesena, si více vším
katolické literatury-a kultury, c
základů, na nichž jedině lze us
budovati v činnosti politické a
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stupnu otoonž  t7ns konaÍTJ'ÍQco

Theologická fakulta mnichovské uni-
versity vydala při 70letých narozeninách
svého seniora Dr. Qt. Bardenhevvera
spis ,_,Einttihrung in das Studium der
k;atholischen Theologie“. (jos. hlosel u.
Fr. Pustet, Kernpten l92l.) Spis rná
býti vodítkem bohoslovců při studiu a
má jim usnadniti první práci. jest to
jakýsi- přehled studia theologického.
Ovšem přihlíží se V něm k německýrn
poměriirn. Ale V mnohém jest i pro
nás pouěný.,~-  

Německo rná pro svých 21 diece
19 theologických Ĺistavii. Z toho jej?
takult universitních (Bonn, Vratislav,
Frýburk V Bad., ll/lnichov, -Il/liinster,
Ttibingen, Wtirzburg), Z bavorských ly-
ceí (Augsburg, Bamberg, Dillingen a.
D., Eichstátt, Preising, Pasov, Rezno),
l akademie (Br“aunsbe.rg), l biskupská
tiílosoiickotheologická akademie (Pa-
derborn) a 3 biskupské kněžskéserni-
náře (Fulda, Nlohuě, Trevír). Učebný
plán není jednotný, ačkoli V celku stej-
ný. Přehled nám podávají přiložené
tabulky, Z nichž rnůžerne vyčisti, jak
se ,kde postupuje a čemu se učí. Za-
hrnuty jsou i některé mimoněniecké
ústavy. . í _

Tabulka l. podává studijní plány pro
tilosotii. Kromě předmětů u nás ob-
vyklých, kterým se věnuje průrněrně
stejně hodin, přednáší se na př.“anthro-
pologii na lyceích bavorských. Nejvíce
24 (t. j.. semestry po 4 hod.) ve Prei-
singu. Věnuje se pozornost i vědám
přírodním, jako botanice (na př. Brauns-
berg 33), geologii a mineralogii, tysice
(-Dillingerı 44), chemii (Pasov 24), mate-
matice a astrononiii,tilologiía literární
historii (Braunsberg 35 fll- 32).

Tabulka il. podává theologické stu-
dijní plány, které zahrnují V soběvědy

U) I'I"*'\

biblické, odbory historické a pastoráiní.
Co se týče jednotlivých oboril, ekegišsi
St. ,venuje se nejvíce pozornosti
v Dillingách (35-5), ekegesi N. ve
Pulde (oi). Qírkevní historii venuje se
prdrněrně /it. P*/lirno to přednáší se ve
Prýburku zšvycarskénl dějiny dogrnat

Pozornost zvlastni venuje se na
všech ústavech patrologn, V Ivlnichove
na pr. 42. Ve studiu ovšem převládá
dogrnatika, která se přednáší na př. V
Paderbonu a Trevíru 66, ve Prýburku
tve Šv.) 85 -zl- ol. Co ještě nás může
zajínrati, jest honnletika, které se vě-
nuje na př, ve Puldě oi. j

Z těchto několika ,udajti rniůžerne -
znáti, studium V Německu
rozvětvené, a to proto, poněvadž ,,.-e-
rněř žádná svetska disciplína, která na
hlubší Význam pro lidskou kulturu,
nemůže Zůstatı bez užsiho vztahu k
theologíi, a čím více theolog vnikne
do nejdůležitějších odvětví proianní
vědy, tím dákladnějšía obsáhlejší bude
jeho odborne vzdělaní.“ {Str.o*.}

To platí 1 pro nase pornery a proto
věnujrne se s láskou studiu theologìe,
abychorn se tak co nejlépe připravili
pro své působení. j. j.
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Dlilil.. -
Milé se nás horlivých Grid dotklo,

když jsme četli, že náš nový sv. Otec
byl ve svérn rnládí dokonalýnı sports-
nıaneni a turistou. Přirostl nárn tím
více k srdci. jsme přesvěděeni, že plně
pochopil význarn tělocvíku a sportu V
naší době a že co nejdříve rozptýlí
pochybnosti nrnohýchl příliš ázkoprsých
spolubratří a tak že budeme moci dá-
Vati tělesné výchově dírektiyu - jako
ji dávají kněží v Polsku. Ci nezrnizí
tajemné úsrněšky s tvššıří tak rjnnohých,
nevyhynou  nespravedlivé předsudky ?
Nechce se nám věřit, že by onen chlad
vyplýval Z pohodlností, touhy po klidu
stojatých vod . . Když nedávno naše
„Sparta“ přijela do Barcelony, by se
utkala s tamním prvotřídním klubern,
koho tam našla V sekretariátě sportov-
ního klubu? lánězel Nernohli by se naši
kněží plně věnovat aspoň Orlu? Ci
rnusírne býti vždy á ve všem posled-
nimi? í K.
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,,SER8OWKA“,TeWAŘSTVO SERBOW SERBSKEHO SEMLNARIAW PRAZY.  e  
Z dawnych časow Sem Studowachu mnezy Synewje Serbskehonareda W Sto“

wěžatei Prazy. Tam přihetowachu SO na waažne pOWOl'aıjıje» mjez Iubymi Ser-
bami. W 'Éutym Zaměrje Zaľožištaj lěiıa 1704 tam bratraj Sšmanec Ze Cemjerc
pola Budyšina Serbski Seminar, ZO byštaj W nim někotrych SerbSkšchÝm1'Odžen-
Cow høspødowaľøj. Přez to dyrbješe SO łěpje njedíostatkøfę Serbskieh katolskìch
duchownych votpomhać. Bófzy Wopokazewachu SO Serbscy Seminaeržsća Swojimaj
dóbroćerjomaj Swoju dżakownosć Z tym, ZO pódia clı“uhi‹:ì“š Wěcow tež Swoju
maćeřšćìnu pilnje Wuknjechu. Wědżachu; džě, zo maja być něhdy Oìuıchwoni mjez
Serbami. Tohodla čitachıı pilnje Serbsku bibliju, předøwanje a pedobne wěcy.
PO času SO dŽě1'aW0Sć rozmnožeše, Wesebje, hdyž sebi ˇteže duehowna wyšnesć
Wudospeľnjenje W Serbšćinje přeješe. Tak počachu SO k pOı”jadnym`Seı“bSk“šm
hodžìnam Skhadżować. Bjez dwěla běchu 'tući mľodżencojo tež hižoz wopředka
čěski Wukli; aie to Stawaše SO WŠO Ze ćicha ae nic drje tak jara narodnosee dla.

Hdyž pak kónc Zaňcìżenøho a Zapečatk íutohe lětstotka čěski nared cuze du“
chowne puta ľamać -poča, hdyž Sťowjanski duch přeey mócnišo Wotućeše, dha
to Zavvěsće tež Za mľodych Serbow bjez pohona być njemóžeše. Tež Serbski
mľodženc poča bóìe Sefbski myslíš, Seı“bSkì„ačuć.

TO bě to žiwjenje da zaľeženjav ,,SerbOWE‹:i“.,Su tež Zawěsče basnje, naetawki
a přeđnoški Zapisowaši, ìšeíreiž pak Beñu žel wjacy njejsu. Prěnje Wudżěľki
Éutych hodžin namakamyhakłe W lěće ˇi846. e  ‰ e

eW`“tutym lěće přiwzaehu Wosebìte Wustawkì a mjfleno ,,SerbOwka“. Na podv-
ľožku tutych Wustawìšow ehcu tu króżkea pokazać, što SO W Zhromađžiznach tu
toho towařstwa aìžěľťaše a kak my hìšće dżensniši džeň džšľamy. Ě e

Zaměr Zhromaflìžiznew je, ZO bychu -SO Serbia W mačerečinje Wudospoľnjeíi
aklubosćì kSv0je§ narodnesći Zaìworšeli. DO ,,SerbOWki“ Sľušeja wšě khowancy
Serbskeje narećznesće W Serbskim Semšnaru: bohosľowcy a g`ymnaSiaSća„ Zhro-ž
madżizny Wotbyvaja SO kóždu njedželu. W prěnjej Zhronìadżiznje Šulskeho Iěta
Wuzwoli SO starší. Tutón Wuwučuje a Wodżi zhromacìžizny. Dale wuzwołš SO wub-
jerk, kníehovnik, pokľadnik a dopisowař. W hedžinach přecšnešuje S0 `Z rěčnica
abo Ze Sťawiznow a Z literatury. Kóždy kroč Wustupi bohosľowc' abo wyšši
gymnasìasta Z předneškom a mľódši gymnasìasta Z Cleklamaicijeu. Wubjerk roz-
Suçjža a kritizuje přednoški a deklamacije. L e L

z Stcvž SO vv kóždej Zhromadžiznje Stavva: přednoškì, deklamacijea čitanje na-
Sìawkøw, rezsudšži W tutych, kaž tež Wšě Wažnišeatowařstvo nastupace podawki
zapisuje starší dofidżenika“. Towařstwo „Serbovfka“ je sebe mjenujcy knihu Zafl-
ľøžiľa, kotraž Z dweju dżělow Wobsteji Z „Dženika“ a ,,KwětkOW“. DO „Kˇvvět-“
kow“ přijimaja SO khamúše wuđžělkie Sobustawovan a Ă «

Další nadawk Złšromadžiznow je, lubosć k narodnosći přìsporjeć a před Wšěm
WO Serbskich a Sľowjanskich wěcach přednošowavć; nastawki a knihe čitać a SO
rOZ'mOl'Wječ_. á n ; A ~ \
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“~ 1Web iyciíeň. vvnvvnčnja so vvysše ioiìo nišće mliodší gymnasiasca We nzosebi-zz
tych hodžıinacn naročìneí reci. Z

Doklad naši Zl“n“oniaziˇšżiZnac`n ma širší knjçľez. jedyn Z neíjprěnšíclı clo-
'nlacíonžarjonx běsě jezef Dćšnrovsšáý, sen síafaše so W Pražskícn Sefbonž,
p€›lionjovJaŠ5č jicn k clżělin Za se narocl. poclpěraše jicn Z racln a Ze
skntkom. Casżo švopyżoxvaše a vfżišš/nčfloššfiaše serišskicn seininarisiçoıv. Po ieho
smjerći přen/Za \F`š/§acsl”a'a/“ í~íanka pšmekíorsnvo Pražskích Serloonž. Najwjetšıí ke-
dżlolišzvosć Zl*ožif„von při svvojícn š«šžnkl”aclon2an37ací^ż na sľowjeso a dopoa/nješe na
to, Sliošvjenío rnnje přećivvo íalej najfgľenšej pyše sšvojoje reče hrěša. Sam
vvnkľaolovvaše jim siarosl'ovvjanš‹ííinn. Po jeho smjerći leta l8êl síupi na jeho
měsżno afcnìwašř K. Š. Erben. 'l`ež iniˇon be Seroanš jara přiknileny a vvopyto-
vvˇaše často Zhromaclžizny. 1872 olosâa ,,§e`š“`boˇvvl‹:a“ novvehe cìonlaclovvarja Nlěrćina
Haítalu. Z vvnlkeífšvnstojnosćıı vvgiedżcše Znroinatlżízny. Napominaše sobnslaviow,
Zo bychn naroclne pěsnje Wnklš, :‹“oZsvěíl'ovvaŠe je sam vv nastavvkacn. Dokelž
pozdżišo dalokono puća dla kožciu njedželn do Znromaclžizny přinć ingzemožeše,
knoclžeše starší kožcly stvvˇorik clohlaclovvaršei, konfyž Z ním kćzžcly přichodnv
přeclnošh wrozpovvědaše. 12. liodovvníka l90l Zenne dol”liolěíny§;donl~adoWař. Siavši
pol”oži“přiĹki1.on/ˇanju na Wyšenrodże na rovvˇ Wěššc Z vvěnovvanjom: „Velkénıu muži
ve slovanských věclomostech a nakloněnemu příteli ,,Serbovki“, spolek lužíckých
sízuclujících V Praze“. ;  

Lěísa líčí io\Nařsi\„vo,,Seš“bo`vvka“›6 sobnstavvox/v:3 bohoslovvco-vv ašgymnasiastow.
le io sama ličba, kaž přeclflľš łěíami při Zal'oženju.Z Snadna ta líčba, syína ta
.vxfolal Ze samej naciżijn, Z koifež sn. Zaľožergfo do příchoda nlaclali, Ze samym
přecievvzaćom clicemy lež my clżěľać, Zo byclnny nas nadavvk po našim heslíe
niopjelniliz „Bolni k česăi, Sešfbalm k spomoženjul“ Z Z

za
NPŠ

ywřvıŮCJw-Š<1*U35.32ŠÉÍCJ'co
(D2"“

nˇ' '

Lšvekakíví jennov/Š. v oLoı`v/šeocl.
Ač venku cìosucl krniży mráz, přece vane našim seıninařenı vlanýˇjaı“ní Vanek,

omlazující, Zínˇodňujpicí, bnciící space k novému životu. Zda se; že drnľn Závoclí
s druhem v .obětavosti a lásce. Poclívnnodna jest norlivost kolegů, kteří skoro
clo jednoho navštěvují plní clycniivosti všechny schůze a to vše při neuvěřiizelne
zaměstnanosti, mnohdy Za poměrů lžzraině nepříznivých. ~ Z Z

Plenarnícn schůzí Za poslední obdobi bylo flll a to: Z  Z
V. 4./Xlíí. B1“. Fr. Cinek, pokračování v cyklu přeđiiašek „G církvi českoslofl

venske“: ,,l`-lovaì klasifikace křesiřanske myšlenky. v c. čs.“
Ví. Il./Xll. ÉDS. Fr. Cinek, pokračováni cyklu: ”,,Svaiosżi V c. čs.“ Z
Vll.. lâš./Xll. Dr. Fr.CiZnek, povkrašžováni cyklu: „Esclıaioiogie c. Dosa-

vadní reformy obřadů. Z ' p
Víll. 6./l. 'l§22. Dr. Fr. (linek, pokračování cyklu: „Pravoslavná orieníace“.
EX. li)./í. Kol. Hořak (E. rx): „Příčiny rozkolu církve výcliodní“.
X, lo. l. Dp. Fi“. Kníal: „Složky vesmíru. Nlonìstický a cinaIísiický'naZor na

vznik sveía“. Z Z Ý Z
Xi. 22./l. Dr. F1“. (linek za „Olaf-Zka svatojanska“. (Zahájení cykl. ašek,

V nichž bude Zevmioně rozebrana „Legenda svatoj.“ od Dr. Herbena
Xll. 22.1. Dp. Fr. líutalť „Složkyˇ vesmíru. Aříomy, elektrony . . .“
Xilš. 29./l. Di“. Fr. Cìnekz „ř0taZka Vsvaiojaišslšá“.
XÍV. 5./il. Dr. Fr. Cinekzp „Církev Ceskobrairska“.
XV; 14./li. Dr. Fr. Cinek: „Vývoj církve Ceskoslovenske v poslednich dvou

měsících.“ i i
jako nosí se těchto schůzí velmi živých a srclečných súčasínoval A, Hivrlý,

lektor. í e

Ó‹ CD ' zz

\'./13

"14 (D Q. II3

V ` V' I'

KRLOUZEK CYRILGMETODEJSKY.  Z  
Ví. 4./Xll. Kol. l“lo“řak: „O příčinách rozkolu ltżyzanżskelıo.“
VII. ll;/Xll. Kol. Hořak pokračuje o tomižéž přecllmětn.
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Vlll. 18./Xll. Kol. Hladík: „Apoštolát sv. Cya M.“
íX. lo./i. l922. Kol. lašekz ,,lVloravske církevní dějiny oddoby C. M. až po

zřízení arc. pražského“. A Z Z m
X. 22.,/I. Kol. jašek, pokračování cyklu: „Poměr k císařství, pád říše velkov-

moravskě“. l í t
L Xi. 29./l. Kol. jašek, pokračuje v cyklu: „Osvobození Moravy a zřízení biskup-z.
ství moravského.“ r Z r

Xil. 5./li. Koljašek, pokr. cyklu: „Dějiny církevních hodnostářů zasahujících
do naší historie.“  t  

Kill. l2./li. Kol. jašek, pokr. cyklu. „Založení biskupství olomuckěho“. t
Všechny schůze byly četně navštíveny a při mnohých se rozvinula čilá de-

bata. Clenově si volili vždy předsedu schůze, by se tak každý vžil do spolko-
vého řízení. “ i ˇ
kkoožzk socíoLooickY. ,     Z

WIV. 2./Xll. Dr. Fr. (Zinek: „Rízení schůze. Způsob debaty. Povinnosti předsedy
schůze.“ ˇ  t . Z

V. 9./Xll. Kroužková porada. i Z t
Ví. 16./Xíí.'Dr. Fr. (Zinek: „Zákon oteroru“I pi ›
VII. ifš.,/I. Kol. jurák: „Dějiny hnutí orelskěho.“ í
Vllí. 20./l. Kol. Kresta: „ideove základy Orla a úkoly, k nimž jest povolán“.
IX. 3./li. Kol. Kittrích: „Náboženství a národohospodárství . j v `

.X. lt)./II. Kol. Funk: „Cfl hnutí abstinentním.“  
KROUŽEK APOLOGETICKÝ.   ›

Z Vynikal malým počtem členů. Poslední dobou se však počet jejich Zmnoho-
násobil a Zvětši se ještě víc, až budou zavedeny praktické debatní večírky.

iil. 6./Xíl. Kol. Strejček: „Primát dokázán ze sv. Augustina.“ ý ^ I
lV. ll./XII. Kol. Strejček: „Primát dle P. sv.“
V. l5./l. 1922. Soukromá schůze kroužku.  Z
Vi. Bl./I. Dr. Fr. Cinek: „Důvody theologů c. čz. proti primátu“. a
Vll. 7./li. Dr. Fr. Cínek zahajuje cyklus debatních večírků. Thema: ,,Prímát.“

Zájem velmi čilý, slibující mnoho užitku. V Z  
kkoužsk PÉVECKÝ    

cvičí jak obyčejně třikráte V týdnu. Poslední dobou se připravuje k ostatkové
akademii aslibuje.pí*ekvapití zcela novými čísly. Z l Z _ ,
KROUŽEK TÉLocvlčnv     

cvičí přes Vysokou zimu v nevytopene' tělocvičně dvakrát týdně. Kromě sletu
orelského chystáme se vystoupití na ostatkove' akademii poprve vůbec.

~ >ť

Soutěže byly vypsány 3. Výborových schůzí 20. Kromě příspěvků do ,,Musea“,
zasílají kolegové svě práce i do jiných našich časopisů. Korespondencì udržu~
jeme skoro se všemi jednotami českými, s Polskem a jugoslavií. Místo kol.
jurečky, který dlí na dovolené pro oční neduh, zvolen pokladníkem kol. Ondřej
l~lrbatý. ˇ ý l Z j ^ j
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 CHVÁLA PANENSTVÍ.  
(Ukázka Z hymnu sv. Řehoře Nazianského. Přel. R. Suchý.*)

5

Ověnčit panenství svými chcem věnci
O pějíce Z čistého Srdcesvé hymny,

neb jest to skvělý dar našeho žití. t
Nad zlato, jantar, kost slonovou dražší
všem, V .nichž žár panenský pozemské tráví, e

1 volnými křídly jež k hvězdám duch vznáší. Z
Vy, kdož jste čistí, teď plesejte se mnou,
(hymnus všem Zbožným jest společnýmdarem),

o kteří však Zhrdáte, Zavřete uši, Z  `  ~
ZZ   chce-li kdo slyšet přec, očisť Svou mysl. ---P

Zdrávo bud' panenství, Bohem nám dané,
neporušeností matka, jsi čistá, Z
nevěsta Kristova, bytostí hodna
nebeských, .jimžto jest manželství cizí!
Před všemi v manželství účastiz nemá.
nejprve Bůh pak sbor před trůnem Boha.  9

Trojice přečistá pannou jest první.
Otec jest nestvořen, počátk.u,nemá;' í
Syna On zplodíl, však ne jako lidé, »

Z ale jak Z jasu jas vychází Slovo. Z

ł

Ze Syna ne již »syn vychází jiný,
jedinýftoliko zůstává Synem,  
jako též Zůstává Otec vždy jeden.

í S velikým Duchem,`jenž vychází Z Otce,
~ v, světle tři zářicejednim jsou Bohem.

 . Tak Září Troji-ce svatá a čistá !` -Z- ~
. _ V _ __ . . ›\

j it Na akademii svatotomášské V brněnském aslumnátě. dne 19. března 1922
přednesl L.“ Benáček. j j Z p Z

“ .v-k _

 Z i A Z 9.7
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 čilé jak myšlenky, oheň a vánek
létají prostorem sloužíce Pánu. .
Nemají svateb, ní starostí lidských,
nesnáší útoků Záludných vášní, O Z
svorní jsou navzájem, svorni téžjs sebou.

 jedinou touhou jen, společnou myslí  
pro Boha horuji, pro Krále světů,  
bez synů, _manželZek S Kristem se těší..
Nemají bohatství vábného lidem, » i

Z prostředků k špatnostem, jež skytá Země,
neořou, neplují po moří šírém, A

Z aby si Zzjednalí pokrmu k žití.
»Jediným pokrmem, žádoucim všechněm,

Z Slovo jest velkého Boha a Pana, Z
světlo, jež čerpají Z Trojice jasně.“
Cistí jsou sluhové čistého božstvi,

rpodobni panenstvím samémuBohu, Z
i moudře jenž pořádá Okrsek Zemský, .-

 v něm plémě svatého, čistého lidu.
Zřeknouc se světa a milujíc Krista,

 zraky své obrací jedině k Němu, Z
Z  poutánosladkými pouty té krásy,

mysl jež oslní, kdo na ni patří, Z „  
pochodeň Zanítí v žasnoucí duší,  
zjasní ji, ozdobí, zkrášlí jak milou . . .
Blažen, kdo panenstvı od Boha príjal! -

` _

 . i -v ııllllıı z- Z Z
lllíıııııíııílll

Z i ' VRTN:  

ÚRYVKY KTERÉSI Z MEDITACI' o sv. čısrorě.
Rozjímám o ,Zúbělové nevínností Neposkvrněné Panny, o nevínností

sv. A1oiSía,taráře arského Víanneye, sv. Stanislava, sv. Cecílie, Anežky
římské avšech těch, které Církev sv. zvláště vyznamenala vyhražujíc
jím titul virgínes . . .  Z Ĺ z Z, Z Z

Tímto rozjímáním jsemtak Zanícen,že v rozmanitých varíacich
lká moje duše k ZBohu:..c0r mundum crea in me .. a uvědomuje
Si* Slova“ jiného žalmu, plna Zadostíučínění. . cum sancto sanctus
erís, cum ínnocente ínnocens eris. Tehdy už můj duch poletuje v
mystíckých zahradách posvátných žalmů. . v libosadě" utvořeném



z liter sv. evangelia. V těch chvílích chápe duše krásu nevínností, sv.
čistoty, v těch okantžících poznává, jak je krásné mílovati toho,
„jenžse pase mezi lílíemí“,1 Beránka neposkvrněného. Duše je na-
plněna kříštíálovým jasem nevínností a člověk, jenž se S počátku
bál býti a zůstatí čistým, jenž cítil tíhu povinnosti celíbátní,.vídí a
uvědomuje si, že ta těžká v oku světa povinnost se mění v sladké
břímě a maně slyší slova Toho, jejž následuje: . . onus meum leve
Duší je tak jako bylo Danteovi, který napív se Z řeky jasu, teprve
potom byl schopen zíratí v prostory nebeské. Duše jínošská, když
ucítila .hlas Toho, jenž „všechno táhne k sobě“,2 nebyla ještě hodna
objatí lío cele, jsouc předchozím životem potřísněna prachem těles-
ností. Teprve častým omýváním v nadpřírozené rose sv. Svátosti
otevírá se znenáhla její duchovní Zrak a ona jásá, plesá, opájí se
sladkosti duchovního závratného štěstí, jsouc jednou Z lílíí, mezi
nimiž se zálibou dlí Beránek neposkvrněný .. . Opět se vrací před
můj duchovní zrak ideál čistoty bělostné Rouno Gedeonovo, Sad
uzavřený, Panna neposkvrněná Z- Matka Beránková. Tu se struny
mé duše zachvívají v jásavých, až bouřných dythírambech, opěvu-
jících Pannu Za přece Matku -~ Boha našeho.  

Z Chvíle takovéto duchovní rozkoše, kterou lmmaculata vyprošuje
duší za to, že je jejímu Synu lílií, není však všechno. Věřím, žeje
jenom doprovodem mnoha milosti, aby duše zůstala í nadále čistou.

Církev ví, proč ukládá rozdavačům tajemství Božích Závazek
ustavíčné čistoty. Neporušenost je Signum verae vocatíonis.ZNeseš-li
ten Závazek s láskou, je-li tí sladkým poutem, vížícím tě více a
více k neposkvrněné Panně a neposkvrněnému Beránkoví, jsi po-
volán Za jeho břímě tí bude lehké a sladké. . ale ještě spíše bude
sladké. . Chápu novější Zkonvertíty, že ve svých spisech, které se
zdají býti výrazem úžasuˇ nad krásamí Církve, kterých. dříve neví-ˇ
dělia ne-slyšeli, obdívují krásu a vznešenost celíbátu. Tak Francis
jammes v knize „Růženec ve slunci“ slaví hrdínku této básně Do-
míníku právě, že v ní byla taková čistota a takové povznesení k
věcem nebeským, žádané v lítaníích ke všem Svatým, že manželství
(byt křestanské) se jí jevílo toliko ůctyhodným zvykem, bez něhož
bylo lze se obejítí nebo jemuž by člověk rád unikl. Nic jí nepůso-Z
bílo více radosti než míti se na pozoru před onou horečkou, která
svádívá “ až k mladickým nerozvážnostem při pouhé vyhlídce na
snoubence . . . T

1-V rv “is rozumarsky bez aromatu mystiky se vyjadřuje o cell-=
bátě Papjní: .nlídokˇolív chce všecku svou lásku věnovatí velí“
kému dílu, musí se sám odsoudítikdobrovolné čistotě. Není možno
zároveň sloužili celému lidstvu a jedné rodině . .. Muž, který chce
véstí a obnovovatí lidstvo, nesmí se vázatí k jednomu tvoru na
celý život.. Miluje příliš všecky svoje bratry, aby miloval pouze
jednu“-ze svých sester“. Z   Z

F N<

CDTS'Žlìž

S 1Cant 2/,,.
2 jan 12/82*
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Nejpozoruhođnější je posledni věta. je v ní Zdůrazněn dornìnující
tón křesťanství: totižláska, kterou je proniknuto evangelium až do
nejposlednější písmenky. ' Z e

Taková láska, O níž se zmiňuje Papini, vyžaduje čistotu abso-
lutní, a tu má míti apoštol Kristův přes všechny nástrahy těla,
světa a ďábla. Má býti jako leknín, který žije sice Z bahna a
v bahně, přece však Zůstává nedotčen ve svém podivuhodněm
úbělu.  

Cistota předpokládá tedy lásku a láska předpokládá veliké,
ohnivé srdce. V tom případě máme jedinečný vzor v Srdci, jež
jest propasti všech ctnosti a proto i lásky a sv. Čistoty. Spočiňme
na íNěm každý a nebojme se, že pro nás nebude místa, nebo že
naše láska nebude dostatečně opětována, jeť to Srdce--ˇPropast --
Bezednost --- Nekonečno, ale Nekoneěno Dobra, Lásky, Cistoty .

Že jsme spočinuli na místě nejpříhodnějším, jestjisto, neboť:
Z Hic Casíd Spíraní lílía, _ 1

í “ qııibııs rrıiíescunz“ virgínes . . .
Z o -flıııltllın- -- Illlllıv

HlìııııııııiıılIIIÍÍIIIIIIIÍII' t
v

VLASTIMIL HORÁK;
,MY Z PLAMENU -- --

My Z íplamenů jsme vyšli,
e v těch vzplála naše líżcì

My v lásce Boží statně “
chcem jíti bojům vstříc,
My ždáme v Zápas jíti,

l svou ranám Stavit tvář,
vždyť Kristuss naše síla,
On cesty naší Zář -- --
Po lásce lidstvo touží, v  

f  tu v duši svou chce ssát!  
Nuž, dejme jemu' lásku,
v ní Krista budem Znát.
Kříž, ,pramen míru, žití,
jest lásky Boží květl í
Ten silou, něhou Svojí t

, Zas k žití vzbudí svět. A
v My Z plamenů jsme vyšli,
r v, jich, žirnost opět jdeml

Bud' láska naším heslem, .
 tumějme v srdci svém!  

j . ' 4, -IIIHHÍI“ , “
 'lıiıııııııiiııł
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fl   josEi=jANČíKz  
sv. EFREMA SYRSKÉHO „o kNÉžs'I`vI'“.*

Mezi morálně-asketické spisy sv. Eirema Syrského čításe také jeden,
rv k vv ıggjenž Zasluhuje, abychom si ho blıze všimli. jest to spis „O nezstvi .

Není sice veliký, ale Za to hlubokosti myšlenek vyniká nad jiné.
Sv. Eirem knězem pravděpodobně nebyl. Pokládal se nehodným

tak veliké důstojnosti. U světců setkáváme se velice často s tímto
Zjevení. Dá se to vysvětliti Z pokory, která byla tím větší, čím více
milostía darů Bůh jim uštědřoval. Dle příkladu jejich učme se
vážiti si kněžství, k němuž se připravujeme, a jsouce si vědomi
zodpovědnosti před Bohem, připravujme se k němu se vší píli a
opravdovostí, jak toho nynější doba na nás žádá.  

Několik vybraných myšlenek ze spisku Eíremova ukáže nám jeho
názor na kněžství. .

Hned úvod dokazuje nesmírnou úctu Etrernovu ke kněžství:
„Zázraku úžas budíci, moci nevyslovitelná, bázeřı budící tajemství

kněžství, duchovní a svaté, úctyhodné a bezúhonné, které Kristus,
přišed na tento svět, udělil i nehodným. Na kolenou se slzami a
vzdechy prosím, abychom hleděli na kněžství, poklad to pro ty,
kteří jej hodně a svatě střeží. Jest totiž štítem Zářícím a nesrovna-
telným, pevnou věží, hradbou nerozbornou, Základem pevným a ne-
hybným, sahajíc od země až k ose.. nebes, ba pravím, bratří, že do-
sahuje až oněch os ve výši, ba že stoupá bez překážek aj námah
až do samého nebe a uprostřed Mocností nebeských, ba i se samým
lfánem a Stvořitelem andělů a dárcem' světla důvěrně obcuje.“
Učinky kněžství jsou ty, že ,,nevázaní stali se nádobami posvěcenými
a smilníci čistýmia neposkvrněnými. Nemoudří stali se vůdci prav-
dy a spravedlnosti a nešlechetní dobrými a zbožnými .. _ jím také
přirozenost lidská, byť i .nízká a zavržená, staví se na roveň s
Mocnostmi netělesnými. Mám ještě mluviti? mám »je ještě chválou
vynášeti? Neboť přesahuje rozum, mluvení a vůbec všechno myšlení
velký dar důstojnosti kněžské.“ Na kněžství applikuje text sv. Pavla
V listě k Rím. 1133. “-- Z .  

Dále poukazuje na souvislost mezi kněžstvím .a odpuštěním hří-
chů aj zvláště Oběti nejsvětější. „Kněžství odvážně ze země vzhůru
k nebi sem tam se vznášejíc, stoupá k Bohu, až by Ho neviditelného
spatřilo a klesajíc před nejvyšším trůnem bez ustání prosí Hospo-
dina za služebniky a přednáší mu slzy a nářky spoluslužebníků a
zároveň jako vlastnímu Pánu. přednáší vřelou prosbu a lítost, prosíc
o milosrdenství aodpuštění na králi milosrdenství, abyľDuch Svatý
takéˇsestoupil a posvětil dary na zemi přinesené. A když obětována
byla bázeřr budící tajemství plná nesmrtelnosti za vedení kněze, jenž
koná modlitbu za'všechny,tu duše přistupující jsou očisťovány od
svých skvrn bázeň budícím tajemstvím.“ .

__ .

ˇ * Sancti Ephraem Syri opera Omnia. Ed. Ger. Vossius. Coloniae Agrippinae.
l675.*Tom. I., p. 1-3.  “



Ve St. Zák.. bylo také kněžství, ale novozákonímu se nevyrovnalo.
Za -to „budiž požehnán Spasitel, který ustanovil na zemi přejasný
tento a očistný dar, milosti kněze osvěcujicí, aby svítili ve světě
jako pochodně.“ Pak ovšem ,,št'astný ten, kdo v této důstojnosti
slouží čistě a bezúhonně.“ Uvádí příklady knělství ve St. Zákoně
a dává naučení: „Učme se tedy, bratří,.jak velká, nesmírná a ne-
konečná jest důstojnost kněžství. Sláva jednorozenému, siáva také
jediné Dobrému, jenž udělujesvým učedníkům svatou, novou ,svou
úmluvou to, v čem nám oni vzkládáním rukou svých na hodné
příklad dali. Všichni tedy ctěme, všichni problašujme za šťastné ty,
kteří jsou .ozdobeni vznešenýma úctyhodným kněžstvím, poněvadž
vím e, že miluje-li kdo přítele k.rálova, mnohem víc jest od samého
krále milován. Proto milujme kněze boží, poněvadž jsou přáteli
samého Dobra a za nás a za svět úpěnlivě prosí“. . . „A nevíš-li
O tom,jenž jest knězem, zda jest hoden či nehoden tak vzneše-ného
úřadu, pro příkaz samého 'Krista střez se jím op-ovrhovati. Nebot
jako nejjasnější zláto, byť i blátem potřísněné, neutrpí škody, ani
překrásná perla dotekem s jinými neěistými věcmi,,podobně také
kněžstvíod nikoho .nemůže býti pošpiněno, byť i byl nehoden ten,
jenž je přijal.“ Takový „připravuje si tmy vnější a soud bez milo-
srdenství.“ Ten ovšem, „jenž této hodnosti bylshledán hodným a
v ní svatě a bez možnosti výtkyžije, zjednává si sám život "a ko-
runu nevadnoucí,“ Ze St. Zákona ukazuje tresty, které stihly ty,
kdož si nevážili kněžství.  t . .  je T j j

Dále vybízí: ,,Bratře, byl-lis. uznán -hodným vznešeného úřadu
kněžského, snaž se líbiti tomu, jenž tě vyvolil, abys byl pro něho
vojinem vynikajícím čistotou a spravedlnosti,,moudrosti boží a vzne-
šeným panictvím. I-lorlivě jej následuj, bud mírný jako josetfčistý
jako Ježíš Nave, postinný jako Abraham, miiuj chudobu jako job
shovivavý bud' jako David, mírný jako Mojžíš. Bloudícího doved
Zpět, chromého podporuj, pozdvihni padajícího, přispěj napomoc
slabým a čiň jiné podobné věci. .já věru, bratří milí, žzasnu. nad tím,
čeho odvažují se mnozí nemoudří, kteří nestoudně a opovážíivě
pokoušejí sevedrati se k přijetí úřadu kněžského přes to, že nebyli
povolání milosti Kristovou a nevědí ubozí, že oheň asmrt si hro-
madí.Důtklivě ti připomínám, člověče, abys nejen kněžství opováž-
livě nepřijímal, ale aby ses ani nijčehojiného Z posvátnýchtnádob
pro službu boží nedotýkali“” Z   P ` ^

Na konec napomíná kněze: „Milý bratře, vždy bud' pamětliv onoho
hrozného slova Boha na výsostech,jež pronesl ústy proroka lsaiáše:
Na ,kom spočinu, ne-li na mírném, pokorném,tichém.a majícím
bázeň před .řečmi mými?- Bud pamětliv vždy tohoto hlasu a hled,
abys měl poklad, ducha to mírnéhn. abys tak mohl duchovně vejíti
do města velikého Jerusalema a obětovati Bohu králi nedostupnému
oběti duchovní, abys vešel do jerusalema, kde pletou se koruny
nevadnoucí ia neporušitelné, a tam před /anděly -od, Krista budeš
korunován korunou nesmrteinosti' a sám s oněmi nebeskými zástupy
budeš zpívati hymnus vítězný Nejsvětější Trojici na věky* věků-v. Amen.“

a ~ . lliilillilllšlilllllllll ˇ l T
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Psoč MÁME,,rvíUsEUM“?
A V době náboženské vlažností, která se stupňuje u celých vrstev
národa ve zřejmou nenávist vůči římsko-katol. Církvi, začíná ne-
směle vycházeti opět ,,Museum“,, časopis katolických bohoslovců. V
záplavě katol. časopisů se zdá býti „Museum“ zbytečným. Avšak
není zbytečností, když pohlédneme na cíle, které sleduje. ` “

Není třeba dokazovati, že duchovní blaho národa závisí od kvality
křesťanského kněžstva. Toho jsme si my budoucí kněží vědomi a
proto je naší snahou všemi možnými prostředky pracovati k tomu,
abychom byli národu da Církvi prospěšnými a vedli národ k blahu
duchovnímu i hmotnéimu, Jedním z těchto prostředků je také náš
časopis ,,Museum“. ' V ,

,,\/ejškeren lid jeho lká a hledá chleba . .“*,,Zádali maličtí chleba
a nebylo, "kdo by jej jim lámal. .“2 Těchto slov proroka jeremiáše
je možno užití i v dnešní době, Už nyní je nedostatek kněží, kteří
by lámali lidu chléb posvátné nauky křesťanské. Pohlédneıne-li do
seminářů, vidíme, že se tento stav v brzkunezlepší. Bude tedy na
nás, skrovných hloučcích bohoslovců, abychom nadšením nahradili,
co bude chyběti počtem. To se stane tehdy, až budeme proniknutí
prvním a hlavním přikázánímz Milovati budeš Boha Z celého srdce
svého a bližního jako sebe. Pavlovou láskou ke Kristu musíme býti
puzeni tak, abychom ochotně vkládali do zlatého thuribula křesťan-
ské lásky vonná kadidlová zrna svých nadšených srdci. A jistě je
dovoleno nazvati vonným zrnem to jinošské srdce, které Z čisté
lásky k Bohu a bližnim se zasvěcuje dnes službě kněžské.

Potřebujeme velikých, láskou ke Kristu ak bližnímu rogžhavených
srdci, neboť „qui non ardet, non accendit“, praví sv. Rehoř. Jest
nutno, abychom měli plamen nadšení v sobě, máme-li ve všech
úhlech našívlasti- Zapáliti ohně nového obrodného hnutí pro Krista.
Avšak nejsou mezi námi všichni stejněobdařeni duchovními hřiv-
nami. Někdo má nadšení hodně, ale neumí ho vyjádřit,'aby jím
posilnil své bratry; jiný nemá velikého nadšení, ale budí a živí je
velikými, krásnými slovy. Opět jiný zápasís pochybnostmi, svlaž-
ností, s jakýmsi druhem, duchovní mrákoty a hledá, kde by se ohřál,
osvěžil a vzpružil. A tu je ,,Museum“, které se nabízí tyto protivy
vyrovnati, nadšení pro obrodunáboženskou udržovati. Píše nám
kterýsi kolega správně chápající důležitost,,Musea“: ,,. .bude nám
rostrem, se kterého naši nadanější bratří básníci budou jako S oltáře
nadšenými, krásnějšími slovy než vykazuje naše všední mluva, k
Bohu o pomoc volativ boji za náboženské probuzení národa. Kněží
budili národpoliticky i národnostně, oč spíše tedy mají kněží budit
národ náboženský! Proto jsou kněžími. Tím směrem ať pracuje
„Museum“ a vychovává kněze-buditele,ale buditele náboženské. ,“

l jer._Pláč. C. I. V. 11.
2 ìbid. 4, 4.
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listě, že všichni bohoslovci s tímto programem ,,Musea“ budou
souhlasiti a v tom smyslu svůj časopis podporovati. j
I Nemáme téměř inteligence v katolických řadách? je-lilaická in-
teligence pod katol.lik-řížem, jest pod ním často vlivem jakési setr-
vačnosti, tradice. Nerada by se loučila především S tím, co dýše v
katolicismupoesií. , P » . j

Není zde tedy mnoho hlubokého vnitřního pojetí katolicismu,
které by bylo u inteligence žádoucíjedním Z hlavních důvodů, proč
nemáme inteligence náboženský vzdělané, je ta skutečnost, že kněží
neimponovali laické inteligenci vzděláním.Má-li se v této věci státi
náprava v budoucnu,je třeba se vrátiti k tomu stále od ascetických
autorů zdůrazňovanému: Orare ćŠ› Stızdere. z *

Za apoštolskýchdob, kdy zázraky provázely hlásání nauky Kri-
stovy, nedostatek přesvědčivosti lidské .výmluvnosti a vzdělanosti
nebyl pociťován. , Ten, kdo může bez úrazu píti jed a do rukou
bráti jedovaté hady, může zhrdati pomocí studia. Pro nás však, jimž
chybí taková moc, není žádné vzdělání ducha, žádná přípravasrdce
příliš velikou. Vhodně praví americký biskup J. L. Spalding:4,,V
intelektuelním věku, jako je náš, nemůže býti kněz důstojným slu-
hou oběti a Svátosti, není-li též dokonalým hlasatelem a učitelem
pravdy. Nadarmo ho budeme odívati v drahá svmbolická roucha,
nadarmo ho budeme stavěti v majestátní chrámy, před mramorové
oltáře, do středuvelebné hudby, v tajemné a střízlivé pološero.
Nadarmo to vše bude, když otevře-li svá ústa,_jeho slova budou
echem prázdného a nevzdělaného ducha.“Studujme filosofii a dog-
matiku, které je na našich fakultách a bohosloveckiých učilištích
málo místa vyhraženo; věnujme se soukromě Písmu sv,důklad-
něji než tak činíme v povinných několika málo hodinách; zkoumejme
historii, která je právě u nás tak důležitá. Abychom uměli -pravdy
věčné co nejkrásněji a nejpůsobivěji vyjádřiti, zamilujme si někte-
rého íz velikých mistrů slova jako Lacordaira, Bourdaloua, Bossuetta,
jsouce si vědomi slov sv. Augustinaí: ,,Loquaces (de Te,.Deus) muti
sunt.“ Nemůže každý dokonale obsáhnouti všechny obory theologie.
Proto je nutno, abychom si každý vyvolil některý obor a v něm
hlouběji, odborněji pracoval.. Učme se písemně vyjádřiti, k čemu
jsme badáním dospěli, majíce při tom dvojí snahu: vystaviti se
zdravé kritice nebo věcné polemice a vyjádřiti předmět 'projedná-
vaný slovy nejpřiléhavějšími i krásnými, aby se tak věda s uměním
družila vladný celek. Proto je zde ,,Muse.umŤ'. Má v nás podporo-
vati snahu po vážnějším studiu,abychom jednou vrozumářském
nynějším světě mohli s úspěchem hájiti zájmy Kristovy na kazatelně,
ve zpovědnici, přednáškami ve školách nižších i vyšších. I I  j

„Buďte tedy opatrní jako hadové a prostí. jako holubice.“ Sv.

I il Kolegové katoličtí Studenti nám nebudou míti za zlé.Z nich mámeopravé-
dovou radost, na ně se výtka autorova neobrací. .  

41. L. Spalding „Vyšší vzdělání kněžstva“. Přeložil V.. Lankaš. str. 21.
si I. Liber Cont. Cap. IV. I ˇ fl ó  .

.6 Mat. 10, 16. P ˇ  
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B-sasiltvykládaje tato slova praví, že had je velmi moudrý: co koná,
ne silou fysickou, ale moudrosti koná. Tak i apoštol. moudře vy-
hledávej příležitost k rozsévání nebeské nauky a bud si vědom toho,
co kterému místu, času, osobám je příhodné a co by dokázalo nej-
vydatněji potřebu evangelia. Dpět přirovnává Pán uěedníky v ob-
cování s lidmi k holubícím., Mají zapomenouti jako holubice na
křivdy od světa učiněné a mírně, láskyplně se vrátiti k těm, kteří
jim ublížili. Co krásy V tomto prostémivýkladu světce Basila, krásy
prosté ia přece svěží a působivé. Ale především pravdy. Kněz je u
nás tupen, na něho je kydána hana. Skutečné chyby jednotlivců
jsou zveličovány a generalisovány. Za takových okolností má býti
kněz pastýřem. Mádávati pozor, aby se některý člen jeho stádce
nevymykal mravoučné a věroučné jeho činnosti. Má zbloudilé ovce
hledati azaváděti zpět do ovčince, nebot to jest jednou Z hlavních
povinnosti pastýře, jak Kristus ve známé parabole naznačil. Za
nynějších poměrů, kdy požitkářství. sektářství í politika společně
postupují proti činnosti kněze -- pastýře duší, je třeba zvláště často
vzpomenouti smyslu slov Kristových: „Buďte opatrní jako hadové
a prostí jako holubice.“ . .
Podávejme v „Museu“ pastorační náměty, studujme vyvinutou

moderní pastoraci německou. Sdělujme si v „Museo“ své malé zku-
šenosti ze spolků, které jsme řídílí jako středoškolští studenti, ve
kterých snad působíme jako bohoslovci. ,

je mezi námi mnoho vojinů a v naší republicemusíf každý klerik
učinití zadost povinnosti vojenské. To má pro nás .tu specielní
výhodu, že můžeme stuolovati duše těch lídí,zmezí nimiž nám bude
jako kněžím působiti. Využitkujme této příležitostí, nebot' tyto zku-
šenosti nám při apoštolském díle přinesou velké dobro. Kdož se
domnívali, že povoláním duchovních k vojenské službě katolicismu
uškodí, mohou se v budoucnu pře-svědčítí (a záleží to na násl), že
tím katolicismus získá. Dokladem toho je Francie. Poradme těm
kolegům, kteří půjdou jako ovce mezi vlky na vojnu, aby svým
tělem odvedli státu povinnou daň, jak se chovati. Není to snadné
a nejedna jemná duše bohoslovecká zakusí mnoho duchovních strasti
v nezvyklém ovzduší kasárnickém. Tam se osvědčí víra, láska a
všechny křesťanské cnosti vůbec a tam uplatní bohoslovec vimalém
své schopnosti pastorační. Porady a pokyny v tomto oboru neod-
budeme“ na Velehradě, ale stálou, byti i pomalejší prací vi „Museufí

Pokusíli jsme se nastíniti jen několik důvodů, pro které máme
„Museum“ podporovat odebíráním i přispíváním. Vyslovili jsme se
na velehradském loňském sjezdu ústy svých zástupců pro ,,Museum“.
je tedy naší povinností o ně pečovati a je zvelebovatí. Ukažme, že
„Museum“ je ideovým střediskem elity stuolentstva, aristokratů du-
cha, jakými mají býti katoličtí bohoslovci. Dokazujme v ,,l\/íuseum“,
že naše povolání je schopno vytvořiti lidi, jichž myšlení se vznáší
vysoko, aby pozorovalo co největší okruh jsoucna ai zároveii, aby
sté výše nikdy nebylo strženo dolů nějakou vášní nebo sobeckým

7 Corneliusa L-ap.vCom. in Ser. scr. I. XV. pg. 267.
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zájmem. Zalévejme nadšeníinhořčičná Zrnka křesťanské nauky, aby
vzrostla v košaté stromy, v "jichž stínu by mohly bezpečně spočí-
nouti duše nám jednou svěřené. Tak vyplní „Museum“ svéposilání
a Z něho vyrostou kněží, qui vere

Ecclesiae in Patria,
Patriae in Ecclesia servient.

-z ıımznzz ‹ ıuııı z-lılllılııllilııllıılíıžılllllııl

P M. š. č E R N vz
T O  U l-l . A. I  

MOTTO: Fecisti nos, Domine, ad Te, et inqui -

f

Procitla duše ve světě šírém
V jaře, když V kraji rodil se květ;
což kvítí V máji proti té kráse,
již moh' by chválu svit slunka peti

A v jejím srdci vzplanula touha,
rostla jak příval divokých vln.
jako to jaro plničké vůně
luh V srdci jejím přání byl pln.

Vlnyse dmuly, bujely, rostly í
jako ta vůně proudí- s hor v sad . .
Mění se touha ve křídla velká,
mění se touha v nesmírný hlad . .

Zvedá se duše na křídlech bílých,
letí,až v čarný, přiletí háj: Z ,
zlatá tu se stromů jablka kynou,
med proudí v řekách ve zlatý ráj.

Sladounké květy nektaru Z rosy
skýtají všechněm poutníkům číš
a V klíně jich jak pohádka smavá
samých Z cukrovin choulí se chýš.

Snáší se duše na bílých křídlech,
kojí své teuhy divoký van,
nektaru ěíše lahodí sladce, e
lahodí sladce pohádky stan . .

Což tak věje hájové listí
jakoby píseň pohřební hrál? _
Nepěje listí - duše lká V tísni,
nový jí touhy žár v srdci vzplál.

jas zvedá křídla, letí a letí,
kde šumí píseň májovou les.,
Skctači ptáče, koncert zni Z korun,
radost a krása - divoký ples; í

etum est cor nostrum, dojnec requi --
escat in Te . . (S. Augustınus)

Přilétla duše vichorem divým,
dum-avě sedla V hebounký mech.
Touhy žár hasne, ,naslouchá duše,
v píseň jak bije kol ptačí dech.

Usíná. V kadeř jehněda slétá, i
zlato jak ,padá V havraní vlas.
Sladký to sen. již srdce přec zkojil
přírody snivý, líbezný hlas. Z

Les šumí dál tak neklidně, tklivě.
V šumu tom zavznel jímavy Sten --
sen letí zhalen V halenu stınnou
- jehnědou zlatou ověšen . . .

Procitla duše, šumění slyší, ˇ
sténá, neb V srdci znovužár vzplál.
Bélostná mocně mávají křídla,
letí a letí V neznámou dál --« --

L

Slunečko zlato rozsévá krajem,
zeleně, květin plničký luh.
Letí kol duše na křídlech bílých
na křídlech vírných, ohnivých tuh.

Zvedla se iz trávy hlavička V květech,
jinochjak panna se země vstal.
V kadeři květy bílé se skvěly.
O lásce jinoch zazpíval. ˇ

Dí jemu duše: Milené dítě, .
plné mám srdce, plničké tuh.
Bud ty mi druhem. Zhojíš mé srdce,
radostí zplesá velebný Iuh. -

/
, .

V odpověd' zapěl svou píseň lásky.
Iˇílaholil refraín V dál jarní květ. I
Zajásá duše, v čelo jej líbá.
Ubohé přál to celičký svět - --

z
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Sluueěko míří za hory smutně. .
Ve chmuraˇch těžkých umírá derh í
Chvěje se duše - touha jest větší
než láska k junu. Propuká v Sten.

A letí dál až k jezetum modrým
uprostřed hor, když slunce šlo spat.
Zámek se leskne v paprscích rudých,
větříěek věje příjemný chlad _ _ .

Snáši se duše na bílých křídlech
napojit žízeň touhy -- svou druž.
A co tak patří Zpytavě kolem,
Z paláce vyšel bujarý muž.

< ('D< '“'É<„Cožádáš duše?“ Tázal se.›S
s důvěrou duše dětský svůj žal.
„Bolí mne srdce; ohnivé touhy y
v ubohé někdo věaroval.“

„Chceš pokrm touhy bující V srdci.
i .Ode mne přijmi, dítě, ten dar.

Sladkosti pohár podám tvým touhám,
uhasne rázem tužeb těch žár.“

Vede ji v Zámku komuaty Zlaté,
a co tu vidí, jest jako seo.
ikony vzácných myšlenek, fotem,
sálu řad skvostuě vyždobeu.

A v jiných Zase sochy jsou štíhlé,
ovíjí sluuka slední je jas c
í-- vše jako živé -~ promluvit jenom --
dáno tu srdci na pospas. i

Zazuěla hudba opodál v rythmu
kosmickém s city slavíka
a při tom písuě přednáší suivé
li/lusy ctné -~ jak to utíkal

Když písně slední dožuělo echo,
tu ptá se duše hostitel - muž:
„Ill/lá krásná pani, uuže ted' rcete,
Zda syta touha - vaše to družf;-J“ ~

-- V odpověd'” -Zavzuěl vzlykot; a slzy
padly jak perly na hladkou Zem. ”
Otevřel mladík nové Zas sály, l
uvedl duši Zarmoucenou sem.

Komnaty plné přístrojů hbitých,
libráře, globy “-~ vědy to sad.
S obdivuhodnou vervou hlav bílých
pracuje tiše dlouhý tu řad. t

jde duše, prosí, stěžuje sobě,
'jaký že chová, vykládá žal.
l lámou jejím touháru chléb všichni,
každý ü Skývu Ze svého dal. .

A dlouho v krásném pobyla Zámku,
v tichu kde jezer břehy se pnou.
'l`ouh=y však huěí V bolestuém srdci,
dál jako diva chiméra zvou . . .

l přišla tonouc V hořkém svém žalu
do lesů hustých v čirou již noc.
Hvězdami planul azurný vesmír,
přírodou divnávauula moc.

V IVCl přijde duše k prostické chysi,
s-haleué v svěží vonicí mech.
Zaklepá zlehka. Slyšeli kroky,
pak Zavzui slova na retech:

„Kdože to vchází v tak pozdní ‹:hvíll?“
- „Ubohá duše hledá svůj klid.“
Otevřel Stařec --~ pok-yuul duši,
v kahanci skrovný Zauítil svit. l

li všimla sobě blíž toho starce.
Oděu byl v režuý, chudý jen šat
a kolem pasu provaz též hrubý
viuul se těsně kol jako had.

.Růženec dlouhý Z klokoěí volně
od pasu splýval po samou Zem
kamž také dlouhý jeho vous sahal,
Zběleuý něžně kdys v čase Zlém.

Ze přísně žil, to zřetelně děla
vyhublá jeho, pobledlá tvář,
duši že sladkou podával krmi, t
svědčila oka jasného Zář.

Sotva že prvni promluvil slovo,
vzuitil se v duši uaděje plam, '
když pak setážal, cože ji tíží, -
jako když lásky navěje tam.

il/lluvila duše o všech svých touhách,
v srdci jež dnem i Za nocí vtou,
o lécích, kterých užila, myslíc,
ˇ e v ních touhy rozplyuou.N CD C0
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ladkém hájí, o lesní kráse,
ce, vědě, umění též, A

lh, jak touhy nadale vřely,
adšení krátkém jak skryta lež.

Pozvedl bílou k nebesům hlavu,
duše když Zmlkla. Ruce své spial.
Modlil se chvíli a potom duši
O pravém léku vykládal . . .  

„V srdci tvém hárá_uesmírná touha,
uežkojil žádný světa jí květ.  
Nuž pokrm její, mileué dítě, c
být musí mimo pozemský S .`<t('D‹ -.“+~

\



A v ruce haluž Z olivy stinné,
klade něžně v hořící skráň.

,,l"-šaprsek věčné Pravdy jsem*-praví,
„jasem mým rnladnou luhy i plán.“

lľokrm to vža'_cný, neZn“ž_ěrné síly,
touha jak tvá, již do srdce vdechl..
a proto tvého nitra tšrí Ztiši
toutıšci, bouiˇný, dech.“

lt. mizí nase, jak přišla v mlhách.
V chatu se luny rožléva svit. j
Qlivu duše v rukou svých tiírná,
v hlubiržách srdce mír jest a klid.

iìlomluvil a v té chvíli hned líce
jí planou jako
li blankytných mlhách sstupuje s nebe
panna, jak kvítí pteluznýeh j

.-flžıíšžšššžin, ~±‹žıšılšnžz~_všiHššššlšužližižššııžlıžilf

š.ekEžlnskvż
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líornelius ”í`acitus v ,,í`žerinaníi“ vy“práví, jak staří ůermáni šli ve
své náruživosti v hraní kostek tak daleko, že když již neměli, co by
dali v sázku, dali v šanc svou svobodu. Pročítáme-li pozorně tuto
kapitolu, přijde nám rnysl podobnost tohoto příběhu s ,vývojem
duševních žjevá u nás. ˇvidírne dnes vášnivou vlnu, která jako ty
staré Sirény svou hrou uspává a opiji davy, Tou vlnou míním boj
protináboženský.‹ íllna jako ti barbarští Germáni strhává nejv-
krasši květy s bi'ehu íidskéh . “ ta a dává v šanc všechno lidské
štěstí, jest to smutný zjev smutn že se vyskýtá v době
pro vývoj národní nad jiné

lˇrlebylo doby většího histo __
národa nad přítomné okamži
stoji národ před vˇyžešením ve
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významu v dějinách našeho
vážimeflli, že to jest doba, kdy

h problémů sociálních, kulturních
a hospodá _ ých, že vyřešení nto problémírbude Základem bu“-
doucnosti _ pak s obavoui onstatujeme vášnivý směr protináfl
boženský_ t i

A proč rozviřila se dnes ta vášeň takovou měrou? Před nedáv-z
ným schismatem za první důvod nepřátelství proti Církvi byl kladen
nedůstojný život sluhů Páně. Ale dnes tito nehodní přisluhovatelé
oltářů, nehodní největší milosti, jakou může přijali Z rukou Božích
stvoření, jsou mimo Církev a přece útoky opakují se dále a dále
ati, kteří svým životem potřísnili jméno Církve dříve v jejím lůně,
nyni jsou velebeni a vynášeni. Z těchto důvodů možno souditi, což
i zkušenost potvrzuje, že prvnim důvodem, proč podvrací se líri-~
slovo učení, jest slabostlidská, toužíci po uvolnění mravnich zákonů.
Clověk touží po svobodě, po svoboděabsolutní tak, aby jeho „já“
bylo okřídleno právy všeho druhu, aby bylo' neomezené. Člověk
touží po svobodě těla i svobodě ducha. Avšak tato svoboda abso-
lutní jest pouze pojem imaginární, ve skutečnosti jest absurdní, nev-
možná. Byla by možná tehdy, kdyby byl člověk sám,jeden, nepod-
léhající ohledům a zákonům společnosti, S kterou žije, a kdyby byl
sám nepodřaděn bytostí vyšší, vyšším zákonům dobra a krásná.
Kde jest učiněn pokus uskuteěniti tuto svobodu absolutní, nastává

 los

'Wu z „_, ~v

--
`

5`“-_=.'-jiľ .:`.:;›;,;.:.'‹:>„'ˇ_ 5.'-ˇ “-
- “_`_ı{, ._ız;; ›_ _, ;zz._, -_v, .. z.:,.,*_v,_,-.. ,-

_ .._ø

'_'Ž§'.~"›_' '
øl IČ, ˇ/I_-::v›-,`‹, -_'jjıžì

, _!
Ž,

`ˇ ø=xz“Í__;""1 A-1-Iľ.L'^`“ "

"_:v.v_,„,;_`,I _. J

.,'›.==`* - ˇv` '›‹(ž'.=' " .

_` SWÍŠ-"“~, ``:fž- '...z __ “`_ ei-rg,

_ >ÍÍĚĚŤ3`7z -_[,=z` ›.-;›~“_

.n.-

`={-. f_„ˇ~`.
__ _____`$Íˇz _; _, P

›:r›-ˇ _ _„_-.L-_„ “.;.vz= - n ~

l

› Ă L
`_“;ÍÉš"_,-

`›lžďÍ=Ĺ_Í-_Í- ,
5 '

“ı.-.-_'._I=;'__;-_ _

' ,_

.n.

Ť

"i*
'zl'

j ;_ _



Ň

N‹< D-ho..konřlíkt, neboť jedinec nara na společnost, na Boha, na zákony
mravnosti_ A jako ti, kdož byli svedeni touto ideou svobody absofl-
lutní a snažili se ji uskutečniti, odstrařlovali společnost, stát jako zlo,
tak činí i na druhé straně odstrařlujíce Boha a zákonymravnosti.
kV. dnešní době rozumového úpadku rozviřeny jsou tělesné pudy

více než kdy jindy a proto tato snaha vymaniti se ze zákonů a z
područí nejvyššího Zákonodárce, jest intensivnější než jindy. Ze to
jest pravda, vidíme i na poli umění. Nebylo snad nikdy umění tak
rozkouskovánof, nikdy snad nemělo tolik - ,,isrnů“,jako dnes. Proč?
Poněvadž ze základních zákonů Krásná chtějí se vymaniti ti, kteří
jim vyhověti nedovedou_ Odtud tedy vane první větřík boje proti-
náboženského, Z hnisajících ran duše jednotlivcovy A poněvadž Bůh,
skrze Svého Syna Ježíše Krista naučil lidstvo, jak má žití; proto
Zášt a nenávist proti jehoučení. „A budete V nenávisti všechněrn
pro jméno mé.“ Tedy morální zákon Kristův hlavněa předně jest
příčinou nenávisti a boje, nebot on jest sluncem, jehož záře nesnese
duše zastíněná vášni. í ` ,

Doba materialismu, tedy egoismu, bude vždy s největší intensitou
bojovali za odstranění tohoto zákona, jehož“ základstojí na přiká-
záních lásky: „Milovati budeš Pána Boha svého Z celého srdce
svého, ze vší mysli své a ze vši síly své a bližního jako sebeísan-
mého. Toť jsou ta největší přikázání.“ j

Poněvadž dědičkou tohoto nejsvětějšího učení jest Církev katofl
lická (jelikož v důsledku toho učení Kristovo neporušeno zachovává,
nečiníc kompromisů s prchavými hesly doby), proto ta nenávist
peklaýproti ní. To však jest jen novým důkazem její pravosti a síly,
neboť toto vše jest jenom vyplnění proroctví jejího Zakladatele:
„jestliže hospodáře ÝìBelZebubem,nazýva1i, čím více domácí jeho?
Protož nebojte se jich; nebot není nic skrytého, co by nebylo zje-
veno, ani tajného, jež nebylo zvěděno. -- A nebojte se těch, kteří
zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabiti, než bojte se raději Toho,
kterýž může i duši i tělo zatratiti do pekelného ohněl“ A Církev
se nebojí, neboť její Zakladatel jest stále s ní a učiní, že brány
pekelně jí nepřemohou. Naopak milost ,její a její modlitba, vycház
zející Z láskyrjejího učení, přemůže legie těch, kteří bojují proti
jejímu zákonu, jelikož nepoznali jeho vůně a síly.
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lvloosuní život noseooášskv
 ve svěrtn kŘesŤANsTvl_

V otázce sociální má stránka národohospodářská značnou převahu
jestit' otázka sociální popředně otázkou hmotného blahobytu čili;
krátce otázkou žaludkovou, Hospodářská potřeba je podnětem nej-z
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Základnějším a nejnalehav a proto též dějinně východiskem
veškeré kultury pozemské. Než žádný jiný obor nejeví se vzdálenější
zájmům náboženství než právě hospodářský; nebot* nikde jinde ne-‹
řádí egoismus tak bezohlednějako při ukájení hladu. Přes to ani
Zde křesťanství neustupuje zbaběle Z tohoto mnohdy vášnivého boje
existeněniho, nýbrž přináší životu hospodářskému očistu a posvěcení.

Cinnost hospodářská proniká celý náš veřejný život. Hospodářská
bída Zpišsobená světovou válkou nutká všechny k úsilovné práci.
Urputný boj a Závod ostatky pozemské vede se na všech stranách.
Tam kde síly jednotlivce nedostačují, spojují se lidé vespolečnosti
a tvoří kapitálové podniky. Dnes již ne osobní hodnota řemeslníka,
ne přičinlivost obchodníka, nýbrž váha kapitáluiv průmyslu a velvz
kozávodě klidí ovoce. Takto prodělal sociální život vlivem moder-
ního hospodářského vývoje velkou přeměnu. Naše dopravnictví
podporuje téměř vesměs hospodářské Zájmy. ünes věda a .duševní
práce vůbec, kterých nelze převésti nazřejmé hodnoty hospodářské,
jsou znehodnocovány. Všichni požadují popředně praktické, hospov
dářsky cenné vědění. A jaký je náš život politický? Kdežto dříve
ednotlivé Strany Zastupovaly určitý názor světový a v programech
.důrazňovaly hlavně ideální snahy, dnes přetvořují se ve strany sj
určitým zájmem hospodářským Hospodářský život je centrum všeho.

r Namítá se nám katolikům, že jsme v tomto hospodářském zápase
pozadu za protestantskými Němci, Ängličany a Američany, že tudíž
Zásady katolické nauky jsou na újmu rozproudění ěilého hospodář-
ského života. l. když bychom snad připustili oprávněnost první části
námitky, naprosto nesouhlasíme s důsledky Z toho činěnými. Což
jest účelem náboženství Zajistiti vyznavačům jen pozemský blaho-

(1:›‹‹; Cnıııuù0..
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byt? Na hospodářské podnikání, má vliv ne pouze náboženské pře-v
svědčení, nýbrž též osobnost, její podnikavost a energie. Také klima,
geograiické ja geologické podmínky, politická situace atd. mnoho tu
rozhoduje.   j  l .

líatolické náboženství má svůj velký význam v hospodářství; neboť
není jen ,souhrnem zbožných úkonu a liturgických obřadů --i jestif
prvkem eminenině sociálním., Máme nejen cíl věčný. nýbrž i po-
zemský a splnění cíle pozemského je podmínkou kdosažení cíle
věčného. Slova Boží vyřěená k prvním lidem: ,,Ros€Íte a rnnožte se
a .naplňte zemi, podmařite si ji avládněte nad níl“ (Go l, 28) platí
tak dobře rolníku jako modernímu průmyslníku aobchodníku. naší
doby. Proto pozdravujetr Církev radostně „každý pokrok doby,tje-li
opravduldobrodinímfl jak se vyjádřil velký papež l.e\/Xglll. (lm-
jmortale Dei l885).?Neb`ot” „výkvětla kultura věcí pozernskýclı je
odleskem nádhery a lesku nebeské říše“.  N

Avšak jisté zásadr katolické nauky zdaíse na rvní ohled
ø ø y rv r ' ø y ø ø, V 4 “ V øjakousıíbrrzdou hospodarskeho života, nejsou ji vsak ve skutecnosti,
Velzpůsobu nabývání za užívání majetku máme vymezeny určité
hranice 'ichž nám nelze řekročiti, Naše hos odářskésnažení musíø P
se říditi zásadami křesťanského mravního zákoníku. Křesťanství vy-=
povědělo .dále boj světu, kterýsejen a jen .noří do věcí pozemských
a tančí okolo ZlÍatého,telete požitků. A právě toto jednostranné pov-
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Vjímání pozémského života zavdalo Kristu podnět, by se vsim zápas
lem více flzdurazřloval útěk odsvěta než přilnutí k časným věcem,
ano lírístus tuto ideu přímo plastický .Ztělesnil v Církvi sv. ve stavu
řeholním. A čím tento stav je pro společnost, popisuje apologeta
Mfansbach (líerniragen job): „Cim je nedělemezi dny týdenními,
čím do nebe trčící věže uprostřed moře domıìi ve městě, tím jsou
Bohu zasvěcené stavy v organismu lidské společností: jsou živým,
viditelným a veřejným „âursum corda“. lískutečnění vzácného ide-
álu dobrovolné chudoby, jsouc mocnouhrází proti -hrabivému ma-
monísmu, je tedy vlastně na prospěch hospodářskému životu. Zdů-
razřıováním útěku od světa křesťanství nikterak nepopirá povinnost
práce, ano dokonce hlásá, že i s pozemskou prací lze spojiti vysoký
stupeň dokonalosti, neboť podmínkou svatosti je vnitřní, ne zevnější
Zřeknutí se tvorů.  .

f lt/lnohý katolík podobnými úvahami upadá do konfliktu mezi
věčným a časným. Zdá se mu těžko spojiti napiatou čilost hospo-
dářskou s úplným vnitřním odříkáním. Pamětlív krátkosti svého
života s jakousi opatrnosti dává se do práce. Raději se spokojuje
se skrovnou existencí, než by měl žití rozčilujícím životem bohatého'
neb slavného muže. Přenechává, iniciativu nekatolíkům neb lidem
náboženský vlažným. A zde jsme u zdroje vysvětlení, proč mnohý
katolík nevěnuje se s náležitou energií hospodářské práci. Äsketické
úvahy o užívání pozemských statků namířené proti přepiatému ži-
votu světáckému svádějí ho, že s nedůvěrou pohlíží na moderní
hospodářský vývoj. . _

Chtějíce správně posouditi hospodářský život, střezme se podce-v
řıování i přeceřıováníl Nepodceřıujme hospodářského úsi1ílDnešnvího
vývoje nelze snadno zadržeti. Třebas v přítomné době socialismus
jakožto reakce proti indívidualismu mocně otřásá řádem kapitalís-
tickým, nepodařilo se mu kapitalismus Zníčiti. Kapitalísmus uplat-
ňuje stále více strojní velkovýrobu; nové vymožeností techniky
vylučují návrat k starým, překonaným způsobům práce. Běda kře-
sťanství, kdyby jeho stoupenci bez zájmu sledovali moderní vývoji
Nesplníli by příkazu Božího, by si podmanili zemi. Zámožnost má
pro rodinu a pro stát, ano ipro Církev velký význam. Gtázka
finanční hraje i v mnohém ideálním podniku důležitou úlohu. Zde
je velké poslání Církve, by postavila kapitál do služeb největších
ideálů a vyrvala moderní životíhospodářský Z otroctví talešného

V  kapitalismu. Nenamlouvejme si stále: „jak bylo dříve ideálněl“ Přes
mnohé nezdravé zjevy v dnešním, hospodářském vývoji nemůžeme
zajisté rozumně pohrdati technickým pokrokem samým o sobě, spíše
jestnám jej s úctou .a obdivem vítati. Uznalí budme ik průkop-
níkům hmotné kulturyl Nlějme na paměti, že rozvoj hospodářského
života podmířruje velikost kultury vůbecl ` j

Nelze nám tedy upříti modernímu národohospodářstvi vmnohém
ohledu uznání. Nepřeceřiujme všakdnešního pokrokul Poslechněme
jen názor velkého pedagoga F. W. Fdrstera jjugendlehre, str. l. a nj:
i,,\/elebíme náš věk, že telegraiem a teletonem, drahami a parníky
spojil lidí tisíci novými vlákny -- ve skutečnosti však tyto věci nás
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posud jen víc odcízíly; nebot v bezduchém chvatu moderního života
zbývá nám příliš málo klidu, bychom se zamyslíli nad sebou a nad
svými blížními,a tak stáváme se ve vzájemném styku stále více
slepí a podráždění -- vzdalujeme se stále víc od vnitřní sebranosti
v níž nám jedině může nastati pokoj s lidmi.“ A dále praví: „Tisíc
nových prostředků se denně vynalézá -~ avšak potřeba stíhá po-
třebu a tak zůstává poměr mezi „žádali“ a „dosíci“ věčně stejný --
jen schopnost se uskrovnití zmizela.“ Třebas se za naší doby vol
po humanitě a altruismu, jestve světě plno brutálního egoismu
bezútěšného pessírnismu. Třídní boj, válkazaměstnanců proti za-
městnavatelům, jest rozpoután. Nezdravý kapitalismus a iděsný pau-=~
perísmus stojí vedle sebe. A tak, třebas; bychom již neradi postráz-
dalí technických vymožeností, přece myslíme, že naši předkové za
poměrů primítivnějších byli zdravější a spokojenější než mysevším
pokrokem nové doby.  i  

Kterak ozdravíme tento moderní vývoj? jen tehdy bude nezdravý
a přepiatý směr v činnosti hospodářské zahájen, budou-li uplatněny

93533*

V celém životě veřejném křesťanské zásady. jet nauka Kristova kvaľfl-.
sem, která jistě obnoví práci ve světě. V horském kázání máme
udány cesty k rozluštění sociálních a' hospodářských problémů
všech dob. j

Čím má křesťanství uplatníti tvůrčí, sílu- sociální? jest jisto, že
sociální otázku na konec lze opravdové řešíti jen náboženský a ne
pouzesociálními prostředky. Nelíčeným hlásáním učení Ježíšova
nutno dělníka i zaměstnavatele přívésti nazpět k positívnímu kře-
sťanství. Pří vstupu na svět křesťanství přeměnilo sociální řád ne
sociálnímlprogramem, ne stavovskými organisacemí, nýbržkříž byl
vztyčen. lířestlanské zásady . brzo fovládly světa tvářnost země se
obnovila. Tohoto poznatku by měli použití i dnešní hlasatelé kře-
sťanství a proto při své sociální působnosti zdůrazřıovati opět
nadpřirozené.  i r ` . ˇ

lířesťanská nauka ukazuje východisko v různých konílíktech, které
nese s sebou život hospodářský. Někdy stojí na straně chudých, jindy
bohatých, jak toho Spravedlnost žádá. Proti kapitalistům pranýřuje
jako hřích do nebe volající nesprjavedlivé vykořísťování dělníků,
proti komunistům hájí však zásadu soukromého vlastnictví. r i '

Křesťanství pomáhá dále vyrovnávati sociální nerovnosti. Zastává
se bezohledně práva. lidí, kde skutečně je, pobízí k účinné lásce k
bližnímu a k vzájemnémuspojení srdci všech, hospodářsky silných
i slabých. Křesťanský smýšlející zaměstnavatel má viděti ve svém
dělníků svého spolubratra v Kristu .a proto jevítí zájem pro jeho
potřeby. Podřízený pak má lnouti k svému chlebodárci a svědomitě
plniti práci ve svém povolání. Takto projevuje křesťanství sociálně
usmiřující a jednotící sílu“,vystuphovanéľ sociální cítění. l j

Křesťanské zásady regulují též nabývání majetku. Proto požadují
v obchodním styku spravedlnost a svědomitost, odsuzují podvod,
lichvu ajakýkoliv. nepoctívý zisk. Všem lidem ukládají povinnost
intensivně pracovati, odsuzují však absolutní nabývání statků, Ko-=

., ,Q V _ ` _

l ll2

,-‹.-„~z.~f_‹'z'z.v, „1-.ˇ=ti:z=;:..ı._«.žž§:fz;~à-čiv-ˇ “



' K .

konečně hlásajíce správné užívání majetku, doporučují rozumnou šetr-
nost a ostře kárají lakomství i rozmařilost. i

jestliže křesťanství oproti práci hospodářs zvlášť zdůrazňuje
asketický život, klade-li dokonce větší váhu na „Ota“ než na „La-
bora“, lze to yysvětliti z podstaty a významu křesťanství jakožto
náboženství. Ciní tak správně. jsme snad jen pro; tuto zemi zde?
Nemá lidský život větší ceny než život upracovaného zvířete, které
stále se lopotí, aby jednou kleslo pod břemenem práce? .

c Má-li přes to křesťanská nauka tak velký vliv na ozdravěni naž-
šeho života. hospodářského, pak je v prvé řadě klerus katolický
povolán, by přispěl svou hřivnou ke zmírnění sociálních protiv.
Moderní pastorace žádá po kněžích, by se neomezovali v pastýřské
horlivostí na kostel, nýbrž ji také rozšířili na lidové vrstvy, které se
jejich působnosti v kostele vyhýbají. HesloPíaX. „Omnia ínstaurare
in Christo“ vztahuje se i na práci hospodářskou. Súčastněme se
tedyi mytstavby velkolepé íbudovy obrození našeho životaveřej-
ného duchem křesťanským! l  `
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 i J. EV. URBAN:

HLASATEL LÁSKY A Pokoje.
Příspěvky k charakteristice vnitřnı',.ho vývoje sv. Serafa Z Assisi.

jak se raduje nejen každý ctítel sv. Františka. ale i každý věrný
syn sv. Církve, 'když pozoruje, jak po světovém krveprolití vzrůstá
všude zájem o sv. Serala z Assisi, a jak srdce lidské, žíznící po
pokoji, se utíká ke hlasateli míru +- k sv. Otci Františkovi! Nejen
katolíci, ale ii .mnohé ušlechtilé duše Z táborů nekatolických studují
život a ducha pokorného Chudáčka božího, milovníka přírody," ra-
dostí a života, následovníka kříže -- a hledají u něho obrodu a
život prolidstvo ubité vášněmi v zátopě materialismu, hledají u
něho osvěžení asílu pro vzlet k výšinám ideflalísmu křesťanského.

Chceme-li pochopiti vývoj duše Františkovy, vyložiti si mnohé
okamžiky Z jeho života a oceniti zdánlivě podivné jeho jednání,
musíme se v duchu vmysliti do jeho okolí, do jeho doby, jest nám
uvažovati O jeho vychování a různých vlivech na jeho vnitřní vzrůst.
Již zde nutno důrazně upozorniti na okolnost, která V mnohých ži-
votopisech a legendách, obzvláště Starších, bývá opomíjená, že totiž
Svatí nebyli hned od počátku svatými, ale že jejich celý život byl
ustavìčný boj, stálé Snažení po vrcholu dokonalosti. ještě více jest
to třeba zdůrazniti už našeho světce, u něhož přirozená živá povaha
i přísné požadavky jak od něho samého, tak i od řeholních bratří,
iz také jeho italská národnost způsobovaly, že nikdy nebyl hotovým
člověkem (rozumíme-li takovým toho, kdo setěší Stálému duševní-
mu klidu, prostému všeho rozrušení). Svatý František byl povahy
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prudké a vznětlivé, a třebas jistě ji stálým umrtvováním krotil a
ovládl, přece -- jednalo-li se o něco dobrého --- byl hned celý
nadšen takže byl často nucen svá rozhodnutí anařízení v takových7

okamžicích učiněná zmirniti nebo docela odvolati, jenom jednoho
nikdy neodvolal: Snaha po naprostém sjednocení a spodobení s
ideálem, s ukřižovaným Spasitelem naplřiovala jeho vroucí duši od
mládí až do smrti, takže ,když došla nejvýše možného splnění při
stigmatisaci na Alverně, dosáhl i jeho vnitřní vývoj vrcholu, nebot
tehdy mohl zvolati Z celého srdce: S Kristem jsem přibit na kříží

l.. í

Assisi, rodné město našeho seraiického světce, leží v Umbrii, v
srdci Italie, kde zlatéslunce zařící s tmavomodré oblohy rozehřívá
duši lidskou k radosti a kde celá krajina hýřící krásami přírodními
dělá člověka i za jasného dne nadšeným, opojeným snílkem. Uby-
vatelé této čarokrásné země byli od prvních časů křesťané. Ač byli
neustále zapleteni do politických sporů a zcela, zaměstnání živým
obchodem, přece nikdy, -~ snad právě vlivem své krásné o_tčiny,---
neztratili smyslu pro krásu a dobro, a v jejich srdci vždy pevně
kotvila láska ke zděděné svaté víře._-~ To byly vlivy, kterými na
Františka působilo jeho okolí, a sice vlivy dobré. l

Než tyto dobréstránky tehdejší doby byly silně, velmi silně, za-
stíněny špatnými a zkaženými mravy. Možno říci,vže tehdy nébylo
prostředních lidít.j. že nikdo se neubíral zlatou střední cestou; Tehdejší
člověk přeháněl v dobrém i ve zlém. Bud' bylsvětcem nebo lu“
pičem., Tatoepocha v dějinách italskýeh měla znamení nejtvrdšího
dualismu. Na jedné straně oddávali se lehkomyslní boháči bezuzdné
hýřivosti a hříchu, na druhé stavěli `ipřisní asketové na vysokých
horách pevnou zdí od celého světa oddělené kláštery; na jedné
straně domáhali se lakomci vším možným způsobem bohatství, na
druhé odhazovali pohrdači světa i to nejnutnější; na jedné táhli od
hradu ke hradu, od města k městu světskou láskou zpití zpěváci,
na druhé procházeli ulicemi městskými i dědinami přísní kazatele
pokání; pyšní rytíři hodovali na svých hradech, chudáci byli odí-
ráni a umírali hladem; pyšní kacíři povsnávali .proti Církvi a hrdinní
křižáci prolévali dobrovolně krev za lírnstovu věc. jaké to rozdílyi
A příčina? jedni zapomněli na Krista Spasitele, druzí tím více a
věrněji se oddávali jeho službě,laby jaksi vyrovnali a zasypali
propast bídy. -- ,Ě  ˇ ˇ i ,

Přirozené, že za takových poměrů -- protože počet služebníků
světa daleko převyšoval počet věrných a horlivých křestanů -se ne-
vedlo se ani Církvi, dobře, ač stálana výši své moci. Tuto nepříz-
nivou okolnost zvyšoval ještějšpatný stav tehdejšího duchovenstva,
které nikterak nebylo pozadu za služebníky těla a mamonu; k tomu
ještě nevynikali tehdejší kněží zvláštními vědomostmi,ba velká část
jejich byla velmi málo seznámena se svatými vědami a spokojovala
se tím, že jakž takž přečetla mši sv. jaký div, že lid úpěl v okovech

 uzi
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hříchu, že se oddaloval stále více od svého Boha, od Slunce dobra
a pravdy, a hledal ukojení vrozeného pudu po lásce u věcí stvoře-
nýchl Není divu, že zbloudilo tolik ovcí, když pastýři sami kráčeli
napřed ne na pastvu láskou boží připravenou, ale na široké cestě
záhuby. -- Církev unıírala -- kdo jí dá Spasitele? je

Než nyní odvratme oči od tohoto obrazu apozorujme dále vlivy,
které působily na vývoj Františkovy povahy, které potom Duch
Svatý použil, aby ho učinil apoštolem a kýženým záchráncem své
chotí 4- Církve svaté. i j i

-Ze se František stal pravým synem své doby, k tomu .nemálo
přispělo jeho vychování V oteckém domě,-- které vlastně bylo bo-
jem oněch dvou krajností --,světa a Boha, -- vt němž zástupcem
prvního byl lakomý otec a poslem druhého zbožná tichá matka.

,Kupci tehdejší,jakým byl Františkův otec Petr Bernardone, poži-
vali všeobecné obliby i úcty a stáli proto skoro V téže výši jako
šlechta. K tomu ovšem hlavně přispívalo veliké bohatství. jejich
vzdělání bylo více všeobecné než hluboké, ale rozhodně a hlavně
praktické. Tak se stalo, že mladý František nebyl soustavně vzdě-
lán, ale nabyl středního vzdělání dle tehdejšího zvyku od ducho-
venstva při larním chrámu. Více a zajímavějších znalostí se mu
dostalo od otce, jenž vypravováním o cestách do dalekýchi zemí
zasadil do srdce svého malého dědice touhu po světové činnosti a
zatlačil snadno snahu po vyšších studiích. A to bylo také jeho cí-
lem, neboť (jsa. duší it tělem ziskuchtivým obchodníkem) neměl
smyslu pro vyšší statky, a jedinoujeho snahou bylo získativždy
větší bohatství, v čemž viděl vrchol pozemského štěstí. František
jakožto prvorozený syn měl býti dědieem všech statků; proto se
praktický otec staral, aby již od mládí rostla v srdci Františkově
touha po penězích a smysl pro obchod. K tomu cíli poskytoval
mladému dědici vše,,čeho se mu jen zachtělo,ja mlčky platil výlohy,
které František dělal svými zábavami a veselostmi, snaže se asi
utlumiti v něm mocný vliv tiché a zbožné matky.  

»Dona Ficca, manželka Petrova, pocházela z jižní Francie. Svou
poetickou povahou málo se hodila k lakomému manželu a svým
peoıagogickým smyslem nalezla u něho velmi málo porozumě“{í,její
snahou bylo, aby se z Františka stal zbožný křestan a šlechetný
člověk. Již odmládí vedla ho k modlitběa ke konání dobrých
skutků. Od ní jistězdědil František obětavou lásku k chudině. Vy-
pravováním O šlechetných a statečných rytířích, o světcích křesťan-
ských .tlumila v srdci Františkově neblahé, příliš pozemské vlivy
otcovy. A hle! S počátku vítězil v živém Františkovi směr otcův,
ale nikdy se tolik nezmohl, aby úplně potlačil a vyhubil V jeho
srdci mírný af přece mocný vliv matčin, který řízením Ducha Sva-
tého připravil v. něm půdu působení milosti, ano mnohé špatné
stránky od- otce zděděné zcela přetvořil a proměnil V dobré a
bohumilě. (Dokončení)
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oLDŘIci-I nnskrvz
koe ulviker sv. lvierooěje  

Místo, kde sv. Metoděj, apoštol Slovanů. a metropolita moravský
sídlila umřel, jest dosud sporné. jest mnoho různých dornněnek
podle nichž sídlem sv. Metoděje jest brzy Velehrad nebo Mosburg
brzy Nitra nebo Děvín_ Zejména ti, kteří nepřejí otázce cyrilometo-
dějské, hledají sídlo -sv. Metoděje všude jinde, jen ne tam, kde pro
ně svědčí nejvíce důkazů. Dle nejstarších legend a životopisů sv.
Cyrila a Metoděje a jiných pramenů (kronika Dalimilova, Kosmas)
místem, kde sv. Metoděj sídlil a kde umřel, jest Velehrad. Se vší
určitostí to ovšem nemůžeme dosud říci, zvláště kde tento Velehrad
ležel, poněvadž nemáme zřejmých dokladů (zejménaarcheologických),
které »by svědčilypro určitou polohu Velehradu, sídla Rostislava,
Svatopluka a sv. Metoděje. “ e A

Dr. Nevěřil ve svém spisku ,,Velehrad a starobulharské knížecí
sídlo v Abobě“ (str. 15) praví: „Staří kronikáři jmenují mezi opev-
něnými městy říše velkomoravské kromě Blatná (Moosburg) u je-
zera Blatenského, knížetem Privinou opevněného, jménem dvě, ato
Nitru, která stávala na uherském Slovácku a Dovinu nebo Děvín,
jehož poloha dodnes nad pochybnost zjištěna není.“V listině ze dne
27. prosince l228 (Cod. dipl. Mor. li.. pag. 195), která jest dána na
Velehradě králem Otakarem l. v den zasvěcení chrámu velehrad-
ského a kterou král založení kláštera velehradského potvrzuje a
statky i výsady jeho popisuje, se praví: „Fossessiones vero eiusdem
cenobii suntvhec: „Welegrad ciuitas primo Modoburgus.“ Dle Dr.
Procházky (Cas. katol. duch. r. XVl.) někteří učenci se domnívali,
že „modoburgus“ značí Mosburg v již. Uhersku ,,Z~apomínajíce, že
český král Otakar I. zakládaje Uh. Hradiště proti Uhrůrn na místě
starého Velehradu jen na moravský Velehrad mysliti mohl. ,,Modo-
burgus“ znamená však dříve hrad, nyní městečko, nikoliv jméno
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nějakého města, ježto ve starých listinách vlastní jména mnohdy §e
psala literou malou a bezvýznamnéčástice řeči literou velkou.“ Ze
Mosburg nemohl býti místem, kde sv. Metoděj zemřel a byl pocho-
ván t. j. Velehradem, dokazuje Dr. Procházka: „jen tento Velehrad
na mysli měli (skladatelé legend vdobě Mojmírovcův) a O nějakém
Moosburgu v jižním Uhersku se jim ani nesnilo ._ Neníto možno,
neb pražádné také tradice mezi lidem se o tom nezachovalo, že by
umřel sv. Metoděj v Mosburgu V Pannonifli a ne na Velehraděft.
Podobně Nitra nemůže býti oním Velehradem, kde sv. Metoděj měl
svésídlo. Nitra jest ovšem místem historicky parnátným, nebot' byla
sídlem biskupa Vichinga od r. 880 a proto (jak praví Dr. Nevěřil)
jest zcela vyloučeno, že byla zároveň sídlem Metodějovýmfi  

Někteří opět hledají sídlo sv. Metoděje, Velehrad, v Děvíně při
soutoku řeky Moravy s Dunajem._Dr. Nevěřil praví: „O Děvíně
víme, že vystavěl město toto Rostislav jako pohraniční pevnost na
jihu a žeˇ tam tedy nikdy nebylo hlavní sídlo knížete velkomorav-
ského.“ Cervinka však zcela bezpečně mluvi o Děvíně jako O hlav-
ním městě říše velkomoravské a praví: „Knížata velkomoravská
opírala svou moc politickou o celý systém hradišť, na nichž shro-
maždoval se lid a národ z okolí, jak v dobách , nebezpečí, tak v době
míru k sněmům a_ soudům a k úkonům náboženským. Taková hra-
diště bylaDovina -- Děvín přitstoku Moravy si Dunajem, Nitra,
sídlo biskupa Vichinga. Podobných hradišť zjištěno tjestu nás archeo-
logicky mnoho, ale původních jmen jejich už neznáme, pouze náspy
a příkopy s kulturními vrstvami uvnitř zbyly pro nás jakořdoklad
jejich někdejší bylosti.“5 Červinka se odvolává zejména na to, že
první zmínka o Velehradě jest v listině Cod. dipl, Mor. l. pag. 207
z r. 1131, vt níž vypočítává biskup Zdík statky ,kostela olomouckého.
Tehdy patřil Velehrad kostelu Spytinovskému: „I-le Ville ad Spiti-
guensem ecciesiam pertinent. Veligrad tota“. Totéž tvrdí také Volný;
praví: Část slavného hlavního města velkomoravské říše, Velehrad,
která se ještě udržela po pohromách způsobených koleąj, roku 970
Madary, r. i028 byla darována knížetem Břetislavem Z části právě
od něho založenému probošství V Spytinově a zbytek roku 1131 s
výjimkou jednoho dvoru s 200 jochy půdy, a s jedním pustým ko-
stelem sv.jana Kř., který .týž vévoda Břetislav daroval klášteru lito-
myšlskému, markrabě Vladislav však od téhož koupil a tam bud'
r, 1190 nebo 1198 opatství cisterciácké velehradské Založil a český
král Přemysl Otakar l. r. 1202 potvrdil.“ S

Rovněž etymologicky vykládá jméno Velehrad, že jest Velův hrad,
Velem založený, podobně. prý jako Rajhrad, Rajův hrad. Pro to však
nemá nikde důvodů. O poloze Velehradu praví: „Velig-rad rj 11131

1 Čas. katol. duchoven. r. XVI. str. 165.
2 Tamtéž. l “
3 Dr. Nevěřil „Velehrad a starobulharské knížecí sídlo V Abobě“ str. 16.
4 Tamtéž.  _ t ˇ .
5 Časopis V1. mus. spolku V Olomouci str. 2., čís. 125, r. 1920.
6 Volný „Kirchliche ,Topographie von Mahren“ str. 242. e  
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uvedený stával na místě dnešního St. Města,jméno jeho převzal na
sebe klášter cisterciácký r. 1200 záp. osadyv lesích založený, a
když r. 1257 Založeno bylo přes řeku Moravu jenom město králov-
ské Nový Velehrad, nyní Uh.,l-lradíště, ustálilo se pro osadku mě-
stys Veligrad pojmenování St. Města? Cervinka do konce pro ,,ne-
dostatek archeologických nálezů a důvodů“ pochyboval o existenci
Velehradu vůbec. Praví: ,,Literárníítradice, Velehradu jako sídla
arcibiskupa sv. Metoděje a knížat říše velkomoravské je celkem
dosti pozdní a její stopy nesahají pod XlV. ,věk (dobu Karlovu). A
také archeologicky Velehrad a St. Město lze datovati podle posa-
vadních keramických nálezů a hrobů vesměs jen s mladší kerami-
kou hradištní do st. Xl.“8 Proti Červinkovi a jeho vykopávkám na
Děvíně napsal článek Dr. Nevěřil „Vykopávky na Děvíně“ V ,,Nár.
Listech“ ze dne 13. srpna 1921 č. 222. Mezi jiným tam praví: „Dů-
ležitost Děvína, obzvláště pro dějiny říše velkomoravské, jsem nikdy
nepodceňoval; veliký význam jeho záležel zajisté v tom, žecelé říši
na jižní, nejvíce ohrožené hranici, bylmocnou ochranou. Myslím
také,.že na jižní hranici říše velkomoravské,na řece Dyjí, bylo více
takových opevněných ,míst nebo hradů; ale od doby našeho archeo-
logického bádání na Velehradě jsem rozhodně proti náhledu, že
pouze na Děvíně a nikde jinde nutno hledati hlavní knížecí sídlo
ve-lkomoravské. jsem přesvědčen, že konservator J. L. Červinka a S
ním J. Zavadil přestřelují Svými zprávami., Na Děvíně dlužno přesně
rozeznávati vrstvy Z různých dob osídlení: doby bronzové, kultury
keltické, římské, slovanské, maďarské a pozdní středověké, až doby
nejnovější. Tyto vrstvy rozličnýchikultur bude třeba napřed syste-
maticky a naprosto nepředpojatě prozkoumati, než bude možno po-
dati konečný jistý úsudek. Dobře praví Dr. A. Stocký, že „Ojedinělá
záušn-ice nestačí k dalekosáhlým závěrům a třeba čekati na další
doklady“. Dle „Našince“ začnou se co nejdříve nové vykopávky
navDěvíně, které nám snadmnohé osvětlí- _

Ze Děvín byl rozdílný od Velehradu, svědčí Novotný. Praví:
„Pokládám především za nesprávné mínění, že hrad tentokrát oblé-
haný (Franky r. 869) jest totožný s oním Děvínem, o němž je řeč
r. 864, což se často vyskytuje; mohlo by pro .totožnost svědčiti, že
Děvín již jednou vzdoroval útoku Franků, ale překáží, že o onom
Děvíně nebyl by mohl kronikář takto psáti; úvodní „lila“ neodka-
Zuje ,k hradu již uvedenému, nýbrž k hradu všeobecněproslavenému,
nápadnému již svým opevněním, v jakém se kronikář již při Děvinu
nezmiňuje. Jest to tedy patrně jiný hrad než Děvín, a poněvadž pro
existenci Děvína v okolí dnešního Velehradu není -důkazů, a hrad
ten ležel .patrně při jižní (dnešní) hranici moravské, jest vždy možno
vzíti V úvahu, není-li touto inetiabilis munitio mínfěn starý Velehrad,
V místech St. Města blíž Uh. Hradiště, o němž se ještě v Xlll. st.
vědělo, že zdebýval hrad, a kde ještě v té době byly zbytky sta-

V `

7 Qasopis V1. mus. spolku V Olomouci, str. 4., čís. 125, r. 1920.
8 Casopis VI. mus. spolku V Olomouci, str. 5., čís. 125, r. 1920.
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ıého opevněni'.“9 V listinětfľod. dipl. Mor. ll. Z r. 1202 peg. l3. se
praví: „lnsuper nir nobiiis Theodericus, nomine Grutonice, quandam
nillullam Costeleche nomine, quam deseruierat apud tratrem nost
trum Wladislaum, marchionem Níoravie, cum. nostro assensuon et
ipsius contulitecclesie Welegradensi, quod nos ratum habuimus et
iirmum; cuius termini sunt usque ad nuallum antiquae einitatis.“
Novotnýo tom praví: „Listina sice -nemůže názležeti k roku, k němuž
se klade, ale jistě jestze Xill. st., ovšem teprve bližší určení jejího
vzniku umožní rozhodnutí, znamená-ii Zde .civitatis opravdu hrad.
Tímovšem není ještě řečeno, že to byi hrad Z lX. st. Přece však
na druhé straně těžko jest míti za zcela smyšlenou,pojmenování
Králův stůl flívlesich za nynějším Velehˇradern)i samo jméno Vele-
hradu mohlo by býti -- třebas slaboučkou -- oporou. Nezbývá
však než přiznati, že určitějšiho nic nevíme, ledaže tento hrad jistě
ležel na Moravě.““O místě úmrtí sv. Metoděje praví Novotný: ,,Sv.
Metoděj Zemřel 6. dubna 885 a byl pochován ve svém kathedrálním
chrámě“ av poznámce dále „místo jeho pohřbu určuje prolog (F
RD B I., 70); praví, že leží ve velikém chrámě morajvském po levé
straně zdi za oltárenh sv. Boží Rodičky. Otázka byla jiz často .re-L
šena, ,ovšem beze zdaru, musíme se spok“ojiti,že leží v metropolit-
ním chrámě své residence, onížnevíme, kde byla.“ 0 Velehradě.
kde sv. Metoděj Sídlila umřel, a O poloze jeho v okolí-Uh. Hra-
diště svědčí množství cyrilometodějských památek v okolí tom,
zvláště Hora sv. Klimenta n Osvětinan, kde v dobách sv. Cyrila a
Metoděje stávala kaple. a klášter. založený dle Volného od sv.bratří
a Svatoplukem mezi r. 885-889 potvrzený. Rovněž tradice okolí
jest přesvědčena, že Velehrad stával viokolt Uh. Hradiště, jak jest
patrno iz některých jmen: na př. Hrádek, nynější hřbitov u Vele-
hradu, kdež při kopání našla se silná vrstva rumu, která rnasvědčuje,
že tam byly kdysi budovy. , j

Vykopávky, které byly konány na Velehradě od r. l903--lO Dr,
Neávěřilem podaly dosti materiálu, na jehož základě možno souditi,
třebas ne určitě, poněvadž různé překážky, zvláště finanční zabrá-
nily více nalézti, pro polohu Velehradu v okolí Uhl. Hradiště. Tak
byly nalezeny 3 kamenné rakve, jichž stáří se klade až do Vlll. st.,
pod dlažbou v kapli Cyrilce byly nalezeny velmi staré základy. V
zahradě pak“ za kostelem směrem kvých. přišlo se na mohutné
Základy budov (souvisících spolu) O rozměrech velikých. Dr. Nevě-
řil soudí ovelikém stáří těchto staveb, starších než z roku »l20().
Více o vykopávkách nalVelehra~dě podává Dr. Nevěřil v „Časopise
vlast. spolku musejního v Dlomouci“ v roč. XXI. čís. 83. a 84., r.
1907, ročník XXIV. Dosudjsou take' patrny Z někdejšího opevnění
Velehradu valy v blízkém ,.„l“Iáji“. Dr. Nevěřil praví: ,,V tnmto ze-
vnějšim opevnění valovém bylomimoopevněné sídlo knížecí zajisté

9 Novotný ,,České dějiny“ str.ě340. s
10 Novotný „çeské dějiny“ str. 341.
1* Novotný „Ceské dějiny“ str.394.
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ještě více jiných pevnůstek. Ovšem na základě dosavadních prací
se nechceme odvažovati tvrditi, že ono knížecí sídlo stálo právě tam,
kde je nynější Velehrad; ale přece tím také nevylučujeme možnosti,
že aspoň bylo použito zbytků zbořeného knížecího paláce ku po*
Zdějším stavbám-na Velehradě a že onen palác od nynějšího Velev
hradu příliš daleko vzdálen jistě nebyl.“ 2 Teprve dalšími vykopávfl
kami, jež ,snad znovu co nejdříve započnou na Velehradě a v okoli,
podaří se snad Velehrad, kolébku Slovanstva a hrob sv. lt/letoděje
nalézti. i

~‹ žłlllllı z- -ılllllłı ››
HlluıııııllıılIııiııııžmlł“

' i

PAPEŽSKÝ USTAV sv. cvnrrn A Inerook  
pro misie slovanské na Velehradě ,vychováváhochy zbožné, nadané,
nezkaženého srdce a dobrého zdraví za tím účelem, aby s pomocí
Boží vyrostli v kněze, kteří by v některé řeholi, apoštolsky . neb
misionářsky u Slovanů činné, šířili sv. víru po příkladu sv. apoš-
tolů Cyrila a Metoděje slovem i skutkem. »H I

Podmínky přžjeítˇjsou.“ i. křestní list; 2. věk il až l2 roků; 3.
pevné Zdraví (hoch bude prohlédnut zdejším lékařemjg 4. slušný
zevnějšek i chování; 5. mravní způsobilost t. j. nelíčená zbožnost,
upřímnost, nevinnost srdce, poslušnost; 6. dobré nadání (vysvědčení
frekventační); 7. náklonnost k životu řeholnírnu a misijnímuu Slo-
vanů; 8. písemná přípověol' rodičů, že nebudou svému synu brániti
v povol ní k životu řeholnímu ani misijnímu u Slovanů.$ÄJn

Roční pňspěvek rodičti na výživu jest pouze l200 Kč :l při tom
spoléháme na pomoc Boží a šlechetných dobrodinců. -;- Kromě toho
jest rodičům hraditi tyto výlohy: školní knihy, psací potřeby, listovné,
správku oděvu a obuvi, všechny mimořádné potřeby na př. lékařské
porady,léky a pod.  ` j  

Přıflmacr' zkouška, která jest táž jako zkouška přijím. do gymnasia,
bude se konati na,Velehradě dne 10. července l. srpna t. r. o 9. hod.
dopoledne. l , '

Pozmím/ra pro vdpp. Správce dzrc/Zovní: Prosíme co nejsnažněji,
aby, doporučující vysvědčení dali jedině těm, kteří vyjmenované
vlastnosti mají; jinak by se způsobil propuštěnim z ústavu zbytečný
zármutek chovanci, jrodičůn: i_ správě ústavu, kteráž nemůže a nesmí
se vzdáti svého vznešeného účelu ze žádných ohledů.

*2 Dr. Nevěřil „Velehrad a starobulharské knížecí sídlo V Abobě“ str. 30.
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Kkrouckk Uurvensníu.

jaká inteligence, takový národ. A
národ je dnes V ubohém stavu; Z toho
plyne,_že ani s inteligenci není lépe.
Přzčina této ubohosti záleží iv prvé řadě
v našich universitách, Z nichž inteli-
gence vycházi. Vysoké učení má za
úkol rozdmychávati a udržovati solždnž
vědeckou práci. je-li splněna tato pod-
mínka, pak Vychází Z vysokých učilišť
opravdová inteligence. Pravím výslov-
ně solidni vědecká práce; ta vylučuje
splenditní trase, prázdné řečňování,
zkrátka vše, čemu se vtipně říká miá-
cení slámy,“a především stranickou
zaujatost, která vždy škodí objektivní
pravdě. Zde je naprosto nutné ,,amicus
Plato, rnagis amica Veritas“. Solidní
vědeckou práci nemůže ovšem roz-
drnychávat nedouk, protože čeho kdo
sám nemá, toho nemůže dáti druhému.
Má-li býti universita vysokou školou
a ne táborem. lidu, na němž se štv-ou
davy, pak její stolice musí býti osazo-
vány vědci, odborníky, zkrátka nejlep-
šími lidmi a ne táborovými řeěníky z
řemesla, jimž ulice provolává ,,slávu“.
Aut Caesar, aut -V -. jinde přece se
snaží, aby udrželi vážnost vysoké školy.
O poměrech našich sotva lze totéž
tvrditi. My si spíše myslíme, že jsme
,,la plus grande nation“; zdá se, že i o
nás by mohlo platit rnadarské „Extra
Hungariam non est vita“. Naše nešťast-
ná Česká kalužina nám nemůže po..-
skytnouti perspektivu orli, nýbrž vždy.
rozhled úzkoprsý, nebo lépe žabíz. O
osazování stolic universitnich daly by
se psáti komedie, ovšem S tragickými
konci

Tím nechci generalisovati, občas -.~
snad omylem - dostane protesuru také
skutečný vědec; s druhé strany však
nemůžeme toto prohlásiti pravidlem,
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protože výjimek je příliš mnoho. Dnes
by musil Kollár opraviti Znělku, ve
které zpívá, že je bláznovstvím chtíti
nemistrovnou rukou měřit běhy měsíč-
né - a mutatis mutandis S prázdnou
hlavou dosáhnouti docentury. To dnes
není bláznostvím; je třeba jenom do-
dati siodvahy - tortes fortuna iuvatl
K tomu slouží dva recepty a ty jsou
opravdu k nezaplacení. První radí býti
hodně pokrokovým a radikálním .a při
každé příležitosti „trousit rozumy“,jak
říká lid. Druhý recept ,ie ještě ú.čirınější.
Vychází z předpokladů veskrze prav-
divých: Dnes vládne universitami u
nás positivisticko-realistická klika -~ a
byzantinisrn buji jako nikdy. Proto
chceš-li cíle dosáhnouti a máš-li ještě
charakter, odhod' jej, pozvedni mocně
hlas svůj a vzkřikni k chvále positivis-
ticko-realistické modly; pak si opatř
zásobu kadidla a ve „vědeckém“ spise
(nebo aspoň brožuře) horlivě modlu
podkuřuj; neurndlévej, nýbrž hled, aby
modla byla ustaviěně zahalena dýmem
tvého kadidla, nebot tomu neodolá,
jako neodolala Pythia omamným parám.
Výsledek je zaručeně: dříve či později
budeš jmenován unìversitnim prpteso-
rem nebo aspoň docentem. (Cestné
výjimky rnilerád připouštim, ale to jsou
„rari nantes in gurgite vasto“.)` Podle
toho to také na vysokých školách vy-
pada. Potom se nedivte, že profesor
právnické fakulty žádá, aby církevní
právo bylo zestudia práv vyloučeno
a že autoritu cír`l<evniho práva proti
němu musí hájiti _ Zid; že docent
tilosotické fakulty popírá princip in-
dentity a kausality; že profesor církev-
ního práva na právnické fakultě tvrdí,
že zásada -- majetek církevní patří
církvi a ne náboženské obci -- byla
vsunuta do Codexu chytrýmijeho red-
aktory, že neví o hierarchickém stupni
intulovaných prelátů atd. Ditticile sati-
ram non scribere! O přístupu takových
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lidí na universitu jistě nerozhodovala
kvalifikace. Takovými „rozumy“ se po-
sluchači nevzdělají, spíše zmrzačí.

Proto je povolání pro svobodné ka-
tolické universitě nanejvýš odtivodněno.
V poslední době dal podnět k diskussi
o této otázce univ. knihovník Dr. Kra-
tochvil. Bez katolické university ne-
budeme míti katolické inteligence. Kva-
lifikovaných profesorů Pro takovou
universitu máme dosti. Máme opravdové
vědce, kteří za dnešního režimu ne-
dosáhnou profesury., Zejména případ
Dra Kratochvíla je hodně kříklavým
dokladem hanebným tabsolutismu na
kompetentních místech, který nestrpí,
aby profesury filosofie dosáhl někdo jiný
třebas má nejlepší kvalifikaci, než po-
sitivista nebo realista. jak to povídá
Neruda: „Seděly žáby V kaluži”. A ta
kaluž jsou české poměry. a ty žáby . ..
Profesoři by se tedy našli lehko, hůře
jeovšem s otázkou finanční. je nutno
učinit aspoň“ tolik, co se dá za daných
okolností. Naše theologické fakulty a
ústavy by mohly zcela dobře býti po-
čátkem katolické university. Alespoň
filosofie by se mohla akademikům před-
nášeti; zde je však třeba vymoci od
státu, aby zkoušky takových posluchačů
uznal. Bylo by to málo pro začátek,
ale to málo netřeba pře;fl?““at, nebot
znamená, že průlom byl učiněn. -Nejdíe
nic ihned, najednou. I Zde je na místě
povlovný organický vývoj. V

Nelze se nám zde šířiti seo této
otázce, jež je dostatečně známa odjinud.
jisto je, že katolická svobodná universita
je pro nás nezbytná a že její zřízení
bude pro národa zvláště katolicism
český požehnáním. L. B.

_ 8

' V 7

SEDESATINY .
_ Dr, P. J. VYCHODILA.

Dne 18. dubna 1922 oslavil své še-
desátiny Dr. P. J. Vychodil, benediktin
rajhradský, redaktor',,Hltdky“. Narodil
se 18. dubna 1862 v Přemyslovicích,
studia gymnasijní konal v Kroměříži.
1. září 1881 vstoupil do řádu benedík-z
tinského v Rajhradě, theologii studoval
v Salcburku a v Brně, na kněze vysvě-
cen byl 26. července 1886.

Celý kněžský život Vychodilův za-
svěcen jest vědecké práci. Z děl jeho
nejznámější jest „Apologie křest'anství“,
dvousvaz-kové to fdílo, ktere vyhovuje

potřebám jak vědeckým tak si praktic-
kým. Vychodil .jeste u nás nejlepším
znalcem Aristoteia, jehož nejvýznačnější
spisy přeložil do češtiny. tAriStotelova
kniha o básnictví, Aristotelovy knihy o
duši, Aristotelova Ethika Nikomachova.
Aristotelova Politika). Velkých zásluh
získal si tím, že nám podal kritické
životopisy velkých mužů Moravy Fr.
Sušila a Václ. Kosmáka. Uveřejnil též
korespondenciSušilovu ajeho družiny.
Niimo tyto práce knižní napsal ještě
mnoho článků roztroušených po růz-
nýchíčasopisech, hlavně ve své ,,l~llídce“.

„Hlídka“ vznikla zusnesení brněn-
ského sjezdu čsl. katolíků roku l895 a
nastoupila misto ,,l“llídky literární“.
Vychodil jest od počátku jejím redak-
torem. Za něho Z ,,l“llídky“ stal se nej-
hledanější náš apologetický měsíčník,
který informuje nejlépe o časových
otázkách. í V ,,l~ilídce“ zvláště hledány
jsou Rozhledy, které po většině píše
redaktor sám. Kolik bylo v l“llídce se-
bráno látky, nejlépe vidíme Z Ukazatele
obsahu „Hlídky“ R. 1896-l920, který
jest připojen k roč. XXXVlil (l92l). V
článku „Po pětadvaceti letech“ v roč.
XXXVˇll. č. 12 konstatuje Vychodil, že
nejvíce spolupracovníků ,,Hlídky'“ bylo
Z řad kněžstva a to Z duchovní správy.
Ale také si stěžuje, že „literárních pra-
covníků z kněžstva nepřibývá, jak by
bylo potřebí. Snad příští léta přinesou
obrat -~ sice jest nebezpečí úpadku.“
l-lledme dokázat, že obrat“ nastává. V
„Museu“ jest_nejlepší příležitost při“-
pravíti se pro další liter. práci.

Vychodilovi patří také zásluha,že
postavil se proti snahám ,,reformŤistů“
a svými články leckterý moment jejich
„Záslužné“ práce osvětlil. K další práci
pro Církev a mravní obrodu národa
přejeme mu hojnost zdravía Božího
požehnání. i  j.j.

lt/lsgr. Dr. JOSEF SAMSOUR. i
SV. Otec Plus XI. jmenoval koncem

března t. r. prof. Dr. Josefa Samsoura
monsignoremfř Tak s nejvyššíhoimísta
oceněna byla práce, kterou Dr. Sam-
sour vykonal pro Církev. Přehled její
podán bylv článcích časopiseckých,
které byly uveřejněny při padesátinách
jeho v srpnu 1920. Poněvadž tehdy
časopis náš nevycházel, nemohli jsme

* cubicularius secretus supranumerarius.
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ırozšíření mezi lid napsal několik bro-

›

V Vupozornili na to a cín tak aspon
tentokrát. l

Msgr. Dr. Samsour narodil se dne 7.
srpna l870 ve Vatíně u Zdáru, gymna-
sium la po té theologii studoval v Brně.
jako poslán byl na vyšší vzdělá-
vací ústav sv. Augustina ve Vídni, kdež
byl promován na doktora theologie R.
1902 stal se profesorem církevních dě-
jin na ˇbohosloveckém ústavě v Brně.
Poněvadž tehdy nebylo v češtině pří-
ručky pro studium dějin církevních,
podjal se Msgr. Samsour té práce a
vydal ve Vzdělávací knihovně katolické
,,Církevní dějiny obecné“, jichž se nyní
užívá jako učebnice. li/limoltoto.lt1lavní
dílo vydal ještě jiné práce na př. ,,Zá-
klady patrologie“, ,,Dějiny brněnského
alumnátu“, „Papežové v dějinách“. Pro

53 co

žur, V nichž hájí katolické stanovisko
V otázkách, v nichž se na Církev útočí.
Mnoho článků napsal do našich před-
ních časopisů ,,řilídka“ a „Casopisu
katol. duchovenstva“. -~ K další práci
vyprošujeme mu na Pánu Bohu zdraví
a zdaru. j.].

‹

  stknosvr j, O
Kurotickvcu Lrrenaro.

VVO neuteseném finančním postavení
českých katolických literátů přináší za-
jímavý článek americký ,,l~llas“ (7. lll.
1922) z pera redaktora p. H. Dostala.
V článku uvádí pisatel tři drastícké
příklady bídy našich spisovatelů. Cituji
ukázky z jejich dopisů: „jsem churav,
slábnu. Za veškeru svoji poctivě vy-
konanou práci na poli literárním jsem
odsouzen k pomalému umírání. Není
už ani na jídlo, ani na oblek.“ Druhý
píše: „Věci tak daleko dospělý, že tr-
pímjnedostatkem a poslední šat se na
mně rozpadává. Pracuji ve dne v noci,
ale vše marno.“ Dále líčí redaktor
,,l-llasu“ az vlastní zkušenosti, z doby
zájezdu druhé americké mxsse do Cech
1920, obrázek „blahobytu“ jedné naší
spisovatelky, kterou v jeji nemoci sám
navštívil. - 'ˇl`yto ukázky jistě nejsou
přehnané, opravdu není lépe tomu, kdo
se u nás celevěnuje katolické litera-
tuře. Hynek Dostál dobře praví, že se
naši _li.teráti nemohou dostat na český
Parnas, kde dnes v martialní a apol-

t ' lillllllll

/

ľlì

lonské pose sedí syn Heliův, Machar
a “l\/lusy zastupuje Zemínová Fráňa,
protože nemají na mostné, aby přešli
přes Vltavu. Proto vybízí americké kra-
jany, aby pomohli našim spisovatelům,
kteří i jim poskytují duševní chléb. Při
podivuhodné a šlechetné obětavosti
amerických krajanů dá- se souditi, že
aspoň nejubožejším bude na čas spo-
moženo. To však nestačí. Musíme si
pomoci sami. Nejvydatnější pomocí by
byla restrinkce katol. časopisů (nemys-
lím novin, ač i těch jepřes příliš,) jichž
máme mnoho a skoro všecky živoří, a
dále koncentrace nakladatelství a ti-
skových podniků. 'l`o by pomohlo nejen
našim literátům, nýbrž celému katolic-
kému životu. jinak se Z mizerie těžko
dostaneme. Naše Chudoba v každém
ohledu je zrovna příslovečná. V -Mni-
chově budou katolíci stavěti pět no-
vých kostelů - v Praze a leckde jinde
se musejí Zavírati, ježto hrozí sesutím.

t L. B.

VY Vkuezskvtmdkosr
punc-zttlnus

Zatím co naše semináře zejí prázd-
notou a diecese trpí nedostatkem kněž-
stva, přibývá v rakouských seminářích
bohoslovců vůčih-ledě. --~ Plusfloproti
loňskému školnímu roku je nápadné.
Většina seminářů dosáhla mírového
počtu alumnů, některé i přestihly.
,.l{athol. Kirchenzeitung“ to vysvětluje
vlivem vrátivších se válečníků.

V tomto školním roce“ studuje boho-
sloví: ve Vídni 108 chovanců (loni 98)
a to l. roč., 26, ll. 27, lll. 32, IV. 23; V
Styrském Hradci 127 alumnů (loni 102)
a to l. 28, ll. 28, lll. 24, lV. 47 (l); v
Linci l06 alumnů (loni 97) a to l. 22,
li. 2l, lll. 26, lV. 37; v Salcburku 41
alumnů (loni 28) 12, 9, 10, 10; V Bri-
Xenu`l18 alumnů (loni 104) 21, 36, 35,
26; v lnšpruku na theolog. fakultě 390
posluchačů (loni 319), Z nichž 269 bydlí
v Canisianu; V Celovci 39 alumnů (loni
31)' 10,14, 5, 10; ve sv. Hypolitě 46
alumnů 11, 6, 17, 12.

jak to vypadá u nás? kých a
moravských seminářích a v Rímě má-
me celkem 293 t.j.dvěstětřiadevadesát
bohoslovců.l\/lessis multa - Rogate
ergo Dominum messis, ut mittat ope-
rarios in messem suam! . -deč--,

< ‹8<U3

llillllllllll ,
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Kashing, dne 12./Il. 1922.
Ctíhodný Pane redaktorel _

Děkuji srdečně za zaslání 1. čísla ,,Musea“, které mi bylo zasláno Z Paříže.
Změnil jsem totiž adresu - jsem nyní V daleké Cině. Těšila mne velice pozor-
nost, kterou mi prokazujete zasláním „Musea“ - bohužel nemám odkud vám
zaplatiti předplatné. Budete-li tak laskav a mi ráčíte zasílat časopis zdarma,
způsobíté mi nemalou radost a potěchu zde V cizině, neb vždy mne zajímají
zprávy z daleké vlasti..Konečně příležitostně bych napsal některé dobré duši,
která zapraví předplatné za mne. Ujištuji vás přispěním mých slabých modliteb,
vzpomeňte rovněž občas, na ty, kteří pracují daleko za oceány O rozšíření
Království Božího. i "

Mnoho zdaru a náplň Milostí pro vaše čisté a svaté ideály, které jsou nám
společné Vám ze srdce přeje

joseph Zeman, Lazariste,
seminaire St. Vincent de Paul

Kashing [Chékiang] China.
Via: Marseille -- Extreme-Orient.

BOGDSLOVNI FAKULTET U ZAGREBU.

Bogoslovni fakultet u Zagrebu postoji jednako kao i zagrebačka univerza tamo
od godine 1874.-_ Smješten je na Kaptolu u nadbiskupskom sjemeništu. Prije rata
je imao znatno više slušača nego danas, jer su relígiozne prilike za svečenički
pomladak bíle kudikamo povoljnije, nego što su to danas nakon ové opce
demoralizacije, što ju je sa sobom donio svjetski rat.

Stuclij na fakultetu traje 4 godine [4 tečajaj ili 8 semestara. Predaje se Sledećí
predmeti: u l. tečaju: 1) Apologetika 2 semestra po 8 sati na nedjelju (predaje
prof. Dr. Fr. Barac); 2) Uvod u sv. knjige Staroga Zavjeta 2 Sem. po 3 sata (I.
sem. lntroductio generalis, II. sem. lntroductio specialis; (predaje prof. Dr. A.
Sović); 3) Filozofia 2 sem. pro 3 sata (l. sem. Opča Metatizika, Il. sem. Teodi-
ceja; (predaje prof. Dr. S. Zimmermann); 4), Gramatika hebrejskoga jezíka 1. sem.
(1.) po 3 sata (pred. Dr. A. Sović); 5) Tumačenje hebr. teksta Star. Zavjeta l.
sem. (Il.) po.3 sata (Dr. A. Sović); 6) Biblijska hermeneutika l. sem. (I.) po 2
sata (prof. Dr. Fr. Zagoda); 7) Socijologija 2 sem. po 2 sata (Dr. A. juretič).-
U II. tečaju: 1) Dogmatika ,specijalka 2 sem. po 8 sati (prof. Dr. j Marič i do-
cent Dr. S. Bakšić); 2) Uvod u sv. knjige Novoga Zavjeta 2 sem. po 4 sata
(Dr. F. Zagoda); 3) Eksegeza Nov. Zavjeta 2 sem. po 2 sata (Dr. F. Zagoda);

` _

jl“ Uveřejňujemę Zajímavý dopis Z daleké Číny, kamž až proniklo „Mııseum“ a potěšilo osa-
meleho kolegu Cecha V misijním semináři. Vyzvali jsme ho, aby napsal pro „Museunı“ nejaky
clanek Z mısıí, - jistě by se ctenárstvu Zavděčil.
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4) Tumačenje Star. Zavjeta prema Vulgati Í sem. (1.) po 2 sata (Dr. A. Sović);
(5) Pilozotija: Noetika (Kritika sutšjektivističkih a idealističkih nazora o Zrijednosti
ljudske Spoznaje; (predaje Dr. S. Zimmermann) 2 sem. po 3 sata; 6) Socijologija
2. Sem. po 2 sata (učitelj Dr. A. juretić); 7) Govorništvo 2 Sem. po l sat (učitelj
Dr. P. Lončar.) ~ U lll. tečaju: 1) Nloralno bogoslovlje (Theol. moralis) 2 Sem.
po 8 saii (suplent Dr, Voloviáí); 2) Crkvena povijest (Historia ecclesiastica) 2
Sem. po 6 sati (prof. Dr. I. ]elenić); 3) Socijología 2 sem. po 2 Sara (Dr. A.
_Iuretić); 4) Govorništvo 2 Sem. po 2 sata (Dr. P. Lončar). - U IV. tečaju: 1)
Crkveno pravo (jus can.) 2 sem. po 8 sati (prof. Dr. A. Ruspini); 2) Pastoralno
bogoslovlje 2 sem. po 8 sati (suplent Dr. D. Kniewald); 3) Homiletil‹a2 Sem. po
2 sata (Dr. P. Lončar); 4) -Pedagogija2 sem. po 4 sata (učitelj LaSman); P5)
Crkvena umjetnost 2 sem. po 2 sata (učitelj Dr.. Svet. Ritig).

Osim toga se predaju na fakultetu jeziciz sirski i arapski Za Il. i III. tečaj
Zajedno 2 sem. po 3 sata (pred. prof. Dr. A. Sović).  t

Profesori su prvorazredne sile. Predaju u posve Znanstvenom tonu. Biblicista
Dr. Sović je proputovao na trošak biblijske komisije u Rímu gotovo čitavu
Evropu i pregledao knjižnice: u Veneciji, Milanu, Zaragozi, Madridu, El Esco-
rialu, Parizu, Londonu, Oxfordu, Bruxellesu, Berlineu a Münchenu. Plod je toga
njegovoga Znanstvenoga putovanja na grčkom jeziku .pisano djelo: De Nili Mo-
nachi Commentario in Cantìcurn canticorum reconstruendo. Djelo će izdati u
najskorije vrijeme biblijska komisija u Rímu na svoj trošak. Prof.Sović je radio
na tom djelu 7 godina.. Sada prevodi sv. Písmo na hrvatski jezik. Kako je on
dobar lingvista ucopće, a napose osobiti poznavaoc istočnih jezika, to če njegov
prijevod laiti monumentalno djelo u hrvatskoj katol. literaturi.

Filozot Dr. Zimmermann je .izdao dosada „Noetika“ (po njoj predaje u Il.
tečaju), „Kant i Neoskolastika“ u 2sveskai„Uvod u filozofiju“. Za djelo „Kant
i Neoskolastika“ rekao je učenjak Aurelije Palmieri, da nije u svoj evropskoj
literaturi našao ovako lijepoa Sistematski obradene terneoiíantu i Neoskolastici.

Dr. J. Marie je objelodanio svoja djela ,,l\/iodernista, jilozof i apolOgeta“,
,,Mesijanslšofldestojanstvo Kristovo“, „Božanstvo IsusoV,o“, „Sto Su učili Agnoete“,
„Novì doišazi protiv modernih Agnoeta“, „Kritika modernih teorija oignoranciji
Kristovoj“. Ova Su djela izašla u „Kato1. Listu“ í „Bogoslovskoj Smotri“. Kao
sarnostalna knjiga izašlo je njegovo djelo ,,De Agnoetarum doctrina“ na lat.
jeziku a naskoro će izaći opet jedno njegovo Znamenito djelo „Noví pogled u
Honorijevo pitarje“. _

Dr. J. jelenić je metu inim vrijednim Svojim historijskim djelima izdao djelo
„Kultura i bosanski Franjevci“ u 2 Sveska a u najnovije vrijeme i I.“ svezak
„Povijestí Hristove Crkve“. Kako rni l-Irvati još uvijek dosada nijesmo imali
crkvene povijesti na hrvatskom jeziku, to si je on uzeo Za Zadaću, da obradi
crkvena povijest nopće, na u toj Općoj crkvenoj povijesti -hrvatsku crkvenu .po-
vijest napose. Prvi Svezak njegove „Povijesti Hrist.„Crkve“ obuhvata vrijeme
od P1. do 313. godine, a broji 250 stramia. Sudeči po prvome svesku, bit če
njegovodjelo nístínu epohalne vrijednosti. j . s Z

Dr. Volović je napisao „Uvod u sv. knjige Star. Zavjeta“ i „De principiis
theologiae moralis“. 7- Dr. Vimer jenapisao „Uvod u sv. knjige Nov. Zavjeta“,
„Nlulša lsusova“ i „Zivot sv. Pavla“. - Dr. Bujanovič je Objelodanio „Sveti
Sakramenti“, „šshatologija“ i „Marijologija“. -- Dr. Zagoda je preveo ijprotu-
mačio Pavlove poslanice. -~ Dr. Barac je napisao „Liturgika“, „Dogmatika“
i „O modernoj katol. apologetici“. -- Dr. Kniewaldjeizdao na hrvatskom jeziku
„Rimski Misal“. 2 . Z

Kako su profesorivštudirali na prvim evropskim univerzama, to Su oni po
uzoru tih Svjetskih univerza uveli ina našem fakułtetu takozvane „seminare“.
Svrha je seminara. da upotpurjuju Školski studij i da daju slušačima naputke
Za budučijnjihovsarnostalni Znanstveni rad. Dosada postoje ovi Seminari:
u I. tečaju apologetskí 2 sata 'na nedjelju (vodi ga Dr. Barac) i biblíjski l sat
na nedjelji (vodi ga Dr. Sović; u li. tečaju dogmatsko-patristjički 1 .sat (Dr. J.
Marić) i biblijski 1 Sat (vodi ga u I. sem. Dr. Sović alu II. sem. Dr. Zagoda);
u lll. teăaju filozofski 2 sata (Dr. Zimmermann) i historijski 2 sata (Dr. jelenić).
Svaki je Slušač u serninarima držan po mogućnosti izraditi jednu radrju. Radrja
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se preda dotičnom protesoru, Zatim se čita u serninaru a nakon toga se ražvija
debata. Dosada su pokazali serninari .dosta i lijepog nspjeba. Uspjesi se semi-
nara vide najbolje po tome, što u Zadnje vrijeme mnoštvo mladih sverěenika
polaže doktorat. - Vlada podjeljuje u poslednje vrijerne svake godine stano-
viti svotu novaca pojedinim fakultetima kao nagradu Za radrje iaradene u
seminarima, `

Kao pomagalo u radu u serninarima služi slušačima bogoslovnog iakulteta
seminarska knjižnica. Malena je još -- istina, jer je tek pred kratko vrijeme
osnovana, ali posjednje vrijednih djela svake bogoslovne struke.

Lijepo je i vjerno ogledalo bogoslovnoga takulteta u Zagrebu Znanstvena
revija „Bogoslovska Smotra“, što su je iždavali protesori bogosl. takulteta
do godine 1918. Osim fakultetskih profesora pisalí su u „Bogz Smotru“ i ostali
najvrsnijí teologi hrvatski. ,,Bog. Smotra“ je bila vrlo lijepo -uredivana i dono-
sila je članaka svake bogoslovske discipline. Dd l9l8 ne izlazi više radi iinan-
cijalnih prilika.  

U Zadnje se vrijeme radi na retormi bogosl. takulteta. Po toj če reforrni tra-
jati studij 5 godina Za sve bogoslove obligatno, a 6 god. Za one, koji kane
doktorirati. S tim u svezi bit če podignute 3 nove stolice: Za komparativnu
historiju religija, Za istočno pitanje iza povijestdogmi. Stolica Zaistočno pitanje
imalabi radití i pokretati akciju Za uniju istoěne i Zapadne crkve. Reforma če
stupiti na snagu iduće školske godine.

Sada boravi u Zagrebu glasoviti učerıjak Aureliie Palmieri. On če predavati
II. semestar o temi: „Papina nepogrješivost í pravoslavje“ˇ Od A. Palmieriho
se mnogo nadamo i njegovim predavanjima posvečujemo veliku pažnju. Kako
jé on vrstan poznavaoc istočne teologije, to če nam on najbolje moči da pon
kaže smjer rada oko unije, Za koju se naša katollčka javnost sve više oduševlv-
java, a u Zadnji vrìjeme več mnogo i radi. janko Penić, bogoslov.

ZE LVOVA.

Dlomoućtí kolegové navázali stykys polským serninářˇem ve Lvově. Dtiskujeme
S radostí úryvek Z velmi zajímavého informativního dopisu, který bratří Poláci
poslali Liter. jednotě v Olomouci;

...Tradice sv. ˇVcjtěcha, Zjehož rukouPo1ska r. 996 přijala křest Kristův, ne-
vymřela. Ač již od té doby uplynulo 10 dlouhých věkův _ přece památka jeho
žije dosud V polských srdcích. Máme kostely v nichž jest patronem sv. Vojtěch,
na př. V Krakově, ve Lvově a j., rovněž i konvikty a školy berou si ho Za
patrona. Doubravka jest méně známa lidu polskému, jednak také proto, že ve
školních příručkách není o ní zmínky. P

Vládnoucím náboženstvím v Polsku jest katolicismus. Polsko bylo a jest ven-
skrze katolické; ncnechalo si vyrvat víry katolické, ani nedopustilo, by nějaká
jiná sekta náboženská se hluboko Zakořenila a rozšířila v Polsce. Důkazem
pravověrnosti Polsky jest její poměr k protestantísmu a pravoslaví. Protestantů
jest V Polsku málo; tvoří malé kolonie rozlévající se Zcela na okraji republiky
a i ti protestanté, kteří žijí v Polsce, jsou většinou přistěhovalcí Z Němec. Prafl
voslavných před rozdělením Polska vůbec nebylo, teprve nájezdy ruské Způso-
bily přestoupení mnoha unitův na pravoslaví. jak silným jest duch katolický
dosvědčuje skutečnost, že oni uniti, kteří v minulých dobách přestoupili na pra-
voslaví, ihned se vrátili do církve katolické neb utekli do hloubi Ruska, jakmile
přestala vláda moskevských úřadů naplaninách polských. Když pak sněm _
živelně nepřátelský církvi - chtěl provést rožluku církve od státu, tu narazil
na .odpor převážně většiny členů. T

Rovněž i jiné sekty náboženské se neujímají na půdě polské, ba shora Zakáfl-
zané jsou na vymřití. Tak L sekta Nlarjavitů, jejímž sídlem byl Pl'ock, po smrti
matičky Kozlovské, své Zakladatelky, Začíná upadat a všeobecně vymírá. Totéž
možno říci o jiných sektách snažicích se v Polsce Zakořenit. Na příklad Meto-
disti Začali před několika lety agitovat na území polském, dnes však jsou již
demaskováni a bojkotováni energicky jak duchovní hierarcnií, tak í velkou
Většinou lidu.
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Směry náboženské i politické mají namnoze tutéž historií. Polska jest krajem
nevpouštějícím z venčí zzhoubných vlivů. V Polsce,,jest to karakterístické, že
všechny strany a proudy stavějící se proti duchu a zásadám církve Kristovy,
nenajdou velké opory a zdaru. ˇ  1

Velmi populárním prostředkem výchovným jest všeobecně skauting. Karakte-
ristickým jest to, že jest většinou v rukou kněží, sledujˇících rady novodobých
pedagogů, jakoil-ioerstra, Pestalozího a j. l v Sokole jsou kněží. Ráz oněch ín-
stítucí jest obyčejně katolický; výjimečně se přihází, že tu onde toliko místně
usilují dáti svému spolku nátěr bezvyznání; pravidelně mají svého kaplana a
všechny jejich slavnosti jsou popředně slavnostmi církevními. Sokol oiícíelně
jest katolíckým. Pracovníci vůbec. . . ˇ c „ T

Mezi klérem polským není škodlivých proudův. jest jen jediný přípluvší Z
Ameriky, t. zv. „Nezávislá církev'“, ale ta nemá Zde v Polsku žádných vyhlídek
dobudoucna. Sotva několik kněží se k ní přihlásilo. Ť

Polští kaplani, nebenetíciantí, jako katecheté jsou postavení na roveň učitel-
stvu světskému.,Každý jest povinen konati ročně Sdenní exercície, .proto se ve
Lvově scházejí kněží jednou za měsíc ku společným duchovním cvičením tak
zv. měsíčním rekolekcím. j i  

Na universitách jsou změny: theologie trvá 5 let, okamžitě pouze v Krakově,
medicína a technika rovněž 5, právo 4, filosofie 3 leta. Organisace katolické
mládežejsou na postupu. Máme sdružení gymnasijní „Matkfa Polska“ a různé
spolky ku vzájemné pomo”ci. Jest dosti spolků socialistických, žídovsko-zednář-
ských, ale přes to spolky katolické odnášejílvítězství. Mezi akademickou mlá-
deží vítězí všude strana umírněně národní. Dokazuje to všeakademický sjezd
celé Polsky ve Vilně, na který každá fakulta bohoslovecká vyslala své delegáty
a mezi jinými i my. Sjezd dalpodnět k velkému utužení života pOlíticko-spol-
kového mezi mládeží.  l j ˇ

. Ve spolcích, zvláště na vsích a městečkách, hrají hlavní rolí kněží a protomy
již v semináři se přízpůsobujeme tomuto způsobu práce pastýřské, probírajíce
V našem „Přednáškovém kole“ přednášky o otázkách týkajících se oné akce
osvětovo-hospodářské. Skoro v každé vsi neb městečku jest nějakýrolnícký
spolek. Nutno se též zrnínítí o abstinentním ruchu vj Polsce. I tu jsou kněží na
prvém místě a získávajívelkých zásluh. Existuje „Spolek kněží abstinentů“ -
,,Osvobozeni”, ,,Eleutheria” a každý má svůj orgán. j

Poněvadž, jak jsem výše podotknul, Polska jest .krajem veskrze katolickým,
proto i život náboženský jest dosti čilý. Obzvláště lid jest upřímně náboženským,
třebas se mnoho bratří s pověrčívostí a povrchností při vykonávání úkonů ná-
boženských, což ovšem náboženství kazí a podvrací a podléhá izhoubnému vlivu
socíalístícko-zednářské strany. V poslední době válka trochuzkazila lid, nebot
ho naučila lenostia ničemnostem. Nejvyšší inteligence ,jest rovněž katolická,
nebot jest nejkonservativnější. Tato tradice jest dědictvím po předcích. Za to
střední inteligence jest v ohledu náboženskéín obojetná. Atheístů jest málo, prak-
tických. není, nebot Polák jest citovým a bez náboženství se obejíti nemůže -~
pluje pouze ve středních vodách indiiererıtismu ale na druhé straně upouští od
plnění. závazků své víry.  O

Na konec několikslojv o našem životě semínárním. Naši »představení pocho-
pili, že jížtu v semináři jest třeba se připravoval pro veřejnou práci spolkovou,
že máme odsud vycházetí nejenjako kaplani, ale íjakooločané. Ještě před
válkou bylo u nás založeno Sdružení lidové školy, které později se změnilo V
,,Kolo literární” Petra Skargí. Dosud pracovali jsme samí pro sebe 4 oddělení
a vzdálení. jiných spolků akademických. Teprve v poslední době - jdeme S
duchem času ia potřebami dneška -- vycházejíce Z tcho předpokladu, že více
dobra vykonáme společnou prací a že jest lépe sblížítí se se světskými kolegy,
nežli se od ních dělit. jest to poslední a přelomový "krok učiněný. duchovními
semináři v Polsce a mezi nimi í naším semínářem. 1

Přejeme vám všeho zdaru a vzrůstu vaší mladé vlasti a nám vzájemné shody
a lásky bratrské S bratrským stiskem -dlaní alumni lat. semináře ve Lvově.

l V lednu 1922.  1
Michal' Levícky, místopředseda. j. Czerníeckí, předseda.
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ČINNOST ,RUZE susuovv“ v sami rpiøflizíøflz-únik-zn>.í
ll./Xil. 1921. Kol. Kubeš (I. r.): Květiny v kostele. Přednáška.
15./l. l922. 1.) Bezruč-Cervený: Zermanice. Solo (kol. Benáček Il. r.) szprůvodem

klavíru (kol. Pezlar li. r.). i '
2.) Bezruč: Ostrava. Recitace (kol. Peška IV. r.).' či -
3.) Pokus o charakteristiku Leona Bloy. Přednáška (kol. Benáček)

. 4.) Ukázky Z tvorby Bloy-ovy. (kol. Benáček).  . j
5.) Bezruč: Ty ,a já. Recitace (kol. Pyeška). A c

22./i. Kol. jančík jili. r.j: Ucta sv. jeronyma v Cechách. Přednáška. j
12./III. Schůze výboru: „Museum“, změna stanov a j. 1
12./Ill. Kol. Jančík [lll. r.j: K. V. Rats. Přednáška.
12./lll. Mimořádná valná hromada. Změna stanov, doplňovací volba, revísoří,

“ ,,Museum“. ` i .
19./Ill. Svatotornášská akademie společně s kolegy německými, É

zl.) A. Hromádka: Te candor casti pectorís. Sbor. `
. 2.) Milost Boží sama o sobě podle sv. Rehoře Nazian. Přednáška jkol.

O Strnad tlV. r.j. i
3.) Rehoř Naz. jpřel. R. Suchýjz Hymnus na Boha. Recitace jk. Tuček li. r.j.

. í Chvála panenství. ,, jk. Benáček il. r.j.
Bendl.: Andante iavori. Orchestr.

R. Dürner: Sturmbeschvvörung. Sbˇor. i
ott und Welt nach dem hl. Thomas v. Aquin. Přednáška jk. Gráupel l. r.j.

-7.) Fr.„Picka: Ježíš potkává Marii. Sbor. V
25./Ill. Kol. Sevčík [lll. r.]: Pobyt a smrt sv. Petra V Rímě. Přednáška.
25./lll. Schůze pracovní: Pracovní konference V Prostějově (delegování koli.

předseda a jednatel) a j. j ~ ~
2./IV. Kol. Jelínek [IL r.j: Spirítism.iPřednáška.  ,

Semestrální zkouškyskončeny 25.,/il. Duchovní cvičení konala se v době
4.-ll. března. Exercitator P. Dreíseitel S. j., Superior z Opavy. Subdiakonát a
tonsury (koll. Z lll. r., kteří už odbyli vojenskou službu) ll./lll. Tonsury ostatnich
koll. z Ill. r. lV. Ostíaríát a iektorát 2./lV. Exorcistátía akolytát určen na B. sobotu.

l S Bratrským jednotám pozdrav! j , jednatel.
SOCIOLOGICKY KROUZEK „R S.“ ˇ S i

S Schůze. 30./X. ibíšl. Kol. Jeřábek jlllj: Vznik a základy socialismu. -- ti./Xl.
Kol. jelínek {íl.]: Laická morálka. -- 8./Xii. Kol. Hrubý jili.j: Sociální činnost
Církve. i8.,/žili. Kol. Papez [l.]: ,,Volnost, rovnost, bratrství“. -~ 29./l. 1922.
Kol. jeřábek [ili.]: Význam a činnost Ť papeže Benedikta XV. --- 29./i. Kol. Pa-
pež [l.]: Může býti katolik sociálním demokratem? - 2./iV. Kol. jeřábek {lll.]:
Soukromé vlastnictví. ˇ

Debatní večírky. l8./X. l92l: Přednosti a vady naší veřejné schůze. - li)./Xi.:
O státě, jeho ůkolech a poměru k náboženství. -- 23.,/X1.: Solovjev, jeho ná-
zory o křestanstvi a politice. -- 15./Xll.: Význam zemědělské ínternacionály. -~
22./lll.: Rozvrh .činnosti ,,Soc. kroužku“. - 29./lll.: Zákon o povinné tělesné
výchově. A Kraus Pr., jednatel.

KROUŽEK TELOCVICNÝ zahájil činnost 9./lll.t. r. Cvičeníje dvakráte V týdnu
a vede je kol. Strof'(l. r.). r j  ,

os-›‹fl=~ \ø/\n/\n/ ťD`-““-“r“fJ

VELEHŘADSKÝ S/EZD. 1 1
I

Na Velehradě . . . Cyril a Metod kázali nám spásu! Tam ke kolěbce naší
víry Speˇjeıne každoročně se .všech stran drd/ze' vlasti, abychom Sí Síískli bratrsky
ruce k vzájemně práci ~ pro dědictví cyrířonzeíodeřjske, pro ni se /Zadchii, Boha
o pomoc ,orosili d Ma deˇirovalí. Tam čerpdme novouľsřlu ir obraně sv. viry,
tam íužímel Svazek vzájemné lásky. Dejž Bůh, aby také leíošı' Sjezd nám všeho
S/ryíl hojnou meˇrou! Bratří!  Dlu.ž1Zo, doyc/tom. Se naň jíž nyní přr`,oravovdlí.
Posílejte proto návrhy na program sjezdu, na dobu, kdy by bylo Zze jej nej-
vhodızejz' pořádaíz' až na řeč/Zílryl Návrhy Zasílejte Literární jednotě bohosl.
v Olomouci nejdéle do konce duond 1922.  
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Ťdi{„__&_H_hZ3;_,gl?_tV_ıI_:_íÄ_ `› AN:AŠ,___ 271ˇ\__ `V_JVVv`A›̌

Äìmďuąr ˇ_‹_:__`_:_ŇŤ“V*A?Ag_'_ťÍL
»Z(rI„̀_

I›V›L,Č3_,Ví_

I›w`'___"Ť7__‰___,\à1:“'_'_\__`›_̀_`j_`w_ˇ__Ř›_Ä_____›p:_____`_____sniV _VA`_

____V__#__k___A?___;__,__m,___?___if__3_“if_r_`__F_\Q___5_si_`VIVT?IVV_by__ĚIAx“__!___{›_H_V&u_^__V__Ť__flìM_`&__UA

V_‹___Ifl__~\__>__Vt`__›^\_›_“______H_\H___w____`za_>__;G__;_`WT„up_ __›____é,VĚ_!Š_ü_ř ?__uš,_____L_Í_,H"__V__U§__hJ;_„_ù_VE__š__,'__4__ˇ›___QvN>_\"__m__Vg\_a,krIf
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J. P. LíŠENsKÝz
SRDCIPÁNÉ

Ó Srdce, božské Lásky chráme, Ó Srdce, božské Lásky hrade,
Za lásku Ývou co my Ti dáme? nás skryj, když stín se V duše krade
jen máme mladost našich let,
s ní dáme jarých myslí vznět.

O Srdce, božské Lásky silo,
Ó příspěj nám, když naše dílo
se hroutí náhle, zaniká;
o pomoc duch se utíká.

O Srdce, božské Lásky ohni,
nám srdce plameny rozohni;
at' slaví duše krásný máj,
at V srdcích rozkvete se ráj.

o sflzıøe, høžshê Lásky zdvøji,

Ó učiň Boze V nás Svůj stan,
Ó přìnes, Jezu, světlo nám.

O Srdce, božské Lásky růže.
co tráva polní dát Ti může?
Smí aspoň tichý obdiv dát --
ach, Smí Tě, Kriste, milovat?

O Srdce, božské Lásky králi,
i kdybychom Ti všechno dali,
jest přece naší lásky vznět
ubohý, pouvadlý květ.

Ó Srdce, božské Lásky moře,
o příspěj nám - jsmet' přece Tvojí; Zřim na Tě žasna u pokoře,
když děsí chmury, mrákoty, a sténám vroucně k vlnám Tvýmz
rozestři plášt' své dobroty. Splyň se mnou, Pane můj, -- ó splyň!

/l

 /0Šli l



, --Řrkfl--_
l\áEDlTACE O EUCl-lÉiRlSTíi.

(Příspěvek k slavností B. Těla.) či

Člověk je bez odporu největší, ale i nejšťastnější labužník.“ Při“
stupuje každodenně k nejslavnější hostině, jaká se na zemi připravuje.
je Zároveň nejpodivuhodnější hostina, jako je podivuhodný sám pokrm.
Podává se jen Z nádob drahocenných a posvěcených. jenposvěcený
přisluhovač nám ,podává pokrm v rouše obřadním, rovněž drahofl-
cenném, v prostorách posvátných, velebných, na jejichžüvýzdobě
zkoušeli ,veleduchové lidstva své umění. K jeho oslavě napsány
básně, vymyšleny 'hudební nástroje a slavné hymny. Lidé dnemi
nocí mu pěji slavné písně. Pokrm ten spočívá uprostřed .zlata a
drahokamů -- sám klenot nejdrahocennější -- ukrýt v hedvábí a
perlách. jako slunce mezi hvězdami Svíc a lamp spočívá »-
Eııcharisřie . . . í

Proč nás obštastňuje?
Sněhobílá Vločka, bílý Kotouček moučný . . . .
Za ním však leží Boha tajemství. . _ S  
Nepatrné Sousto, oproti hmotné postavě člověka. Zatim co tělu

nedává výživných látek, živí duši trvale . .   
Bělostnost Kotoučku ve svatém pojídání ena celou duši

a zvětšuje svou světlost tak, že duše září, a přechází V oheň sva-
tosti, který je tímmocnější, čím temnější jsou spodíny pekla a čím
pronikavější bylo .vítězství Kristovo nad knížetem hříchu. Sv. otec
Jan Chrysostom praví o sv. přijímání: . . „ab hac ınensa recedimus
tamquam leones ignem spirantes, terribiles díabolo eřtecti“ s. _ .

Co je Eucharistie? _ í
Euc/zarisíie --holubice vypuštěná Z archy Noe, hledající souš sva-

tosti v lidských srdcich V potopě hříchu . . . í
Eııcharístíe -- beránek prvorozený, bez poskvrny, kteréhopofljiˇdáme

jsouce připraveni na Slavný exodus z otroctví hmoty a tělesností . . .
Eızclzarisřie -- obilí josefovo, rozdávané Z nevyčerpatelných ohilnic

nebeských . . .  
Eııc/zarisíie -- šekinah, obláček božství, spočívající v monstrancích

a ciboriích křesťanských tabernaklů . . .
Eııcharisííe -- manna padající s nebe při každé mši sv., nabíraná do

živých nádob lidských srdci . . .  í
Eııcharísííe-~ chléb Eliášův, sílící nás na cestě k l“lorebu Věčnosti . .
Kéž by naše srdce byla očistěna a vysušena od kalu hříchu. aby se

tak stala příjemným odpočívadlem bělounké l-lolubice eucharistické . .
r Kéž by nevinnost eucharistického Beránka mocně zářila v naší duši
oslepujic anděla duchovní smrti, aby k nám nikdy, nikdy neměl
přístupu . ~  S í r í
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Kéž by Šekínah eucharistícká spočívala v každém srdci křesťan-
ském nad zlatým propitiatoriem tří božských ctnosti, jsouc tak
skvostněji ubytována než ve svatostánku starozákonním . . .

Kéž by Chléb eucharistický nás vyživil nejen třicet dní jako Eliáše
proroka, ale všechny dny, které nám zbývají ke konečnému cili . . .

Kéž by li/lanna eucharìstická v nádobách našich srdci nebyla
nikdy sakrilegicky zneuctěna plísní hříchu . . .

Kéž bychom Krista, jehož Joseí egyptský byl toliko matným
předobrazem, aspoň tak milovali jako synové jakubovi milovalijo-
seta, litujíce upřímně, že jsme Ho svými hříchy zaprodali do otroctví
kříže _ . . r

znııllllıııfl- -Iıılllllıhn
"HııumłıłHlııııiıııııııI“

HYMNUS NA BOI-IA.
(Ze sv. Řehoře Naz. přel. R. Suchý.) i

' Věčnosti Vládce, přej nám
slavíti Tebe, Krále, l
opěvat svého Pána.
Zaznívej k Tobě chvála,

í L andělské zvučte hymny!
í Dle vůle Tvé jdou věky,

L Tvou vůlí září slunce,
vychází luna snivá
a jitřní hvězda nebes. i
Tebou se člověk učil

í velebné znáti božství, r
neb dal's mu rozum s duší. í
Vše stvořil jsi a určil
všem věcem řád, vše řídíš.
Promluvil jsi a bylo, l
co'S mluvil, učiněno. í
Tvé Slovo, Syn Tvůj, Bůh jest.
Má tutéž přirozenost,
jest stejné pocty hoden.

- Duch svatý pak jsa Bohem
Vše objímá a chová,
pečlivě opatruje,
co Syn a Otec řídí. --
Trojici slavme živou,
V Ni Vládce jediného,

. «.nıııııın-- .znıııııınfl
Ilıııııııııııııllıııllıžašıııı
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nezměnnou přirozenost,
počátku nemající,
jestotu nevýslovnou,
a moudrost neobsáhlou,_
moc nebes neochvějnou,
bez konce, bez počátku,
jas nikým nespatřený,
jemuž nic není tajno,
(a byt' i nejskrytějši)
co na zemi neb V moři. ~--‹
Bud' milostív, ó Otče!
Přej ctít nám božství povždy,
náš hřích však navždy Zahlad
svědomí naše očist,
zbav myšlení nás zlého!
Abychom chválu pěli
sepnouce ruce čisté,
a Krista velebíli
jej vroucně vzývajíce, .
by na sluhy své vzpomněl,
když přijde s velkou mocí.
Bud* milostív, ó Otče, S
kéž dojdem smilování!
Zněj sláva, díkuvzdání í
po všechny Tobě věky! --

H
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josEF HUDEČEKz
sAcERDos IN AETERNUM. ..

(Rozhovor s duší a Spasitelem.)

Dne 9. května 1922, i
Právě za dva měsíce budu slaviti svou primici. Který jiný den

svého života bych mohl nebo měl s větším porozuměním čistí slova
Zalmistova: ...chvalte Hospodina všichni lidé: neboť utvrzeno jest
nad námi milosrdenství jeho . .? Kněžské povolání je dílem milosr-
denství Božího více než cokoliv jiného. Jim dovršuje Bůh celou
horu milosrdenství, kterou pro nás nakupil od věků, v životě jed-
notlivcově pak od vlití duše. Proč si Bůh vybírá kněží zlídí, často
slabých a ubohých, proč nedal přednost andělům nebo aspoň veli-
kým světcům? Paktum, že vyvolil mne, dává. mi nahlédnouti do
hlubin tajemného milosrdenství Božího. Duše má, nyní rozumíš sv.
Pavlu řkoucímu: Mílostı' Boží jsem, co jsem. Nyní však opatrně a
s otázkou pokračuj: A milost Boží nebyla ve mně marnou; Smiš
to říci? V jistém smyslu ano: milost Boží vedla tě ke sv. kněžství
a způsobila, že nyní stojíš u cíle. Milost Boží stačila však, aby ses
mohl státi knězem podle vzoru Pavlova. Blaze tí můžešvli si od-z
pověděti, že milost Boží nebyla ani v tom ohledu, V tobě marnou,

Stojím takřka na stupních oltáře. První mše SV. připadá mi jako
slavný sňatek, kterým novokněz zpečeťuje své spojení S Církvi sv.
před zraky Božími.Co má pro Církev větší cenu než obět mše sv?
Čím Boha člověk více uctí nebo usmíří nežli mši svatou? Proto
den kněžské ordinace, kdy Z moci Boží dostává se svěcencům moci
sloužiti mši sv., je pro Církev slavným dnem. Záleží jí na každém
jednotlivém knězi, raduje se proto Z každého novokněze, jenž při-
chází vyplnit misto mrtvých sluhů oltáře. Přeje si, aby denně nejsv.
obět byla konána co největším počtem kněží. Proto si vychovává
kněžský dorost, aby si nade vše vážil nejsv. oběti a slavil ji co
nejdůstojnějí. Doporučuje, aby kněží bez důvodu nevynechali nikdy
v roce mši sv., a laiky upozorňuje na bohaté ovoce každé mše sv.
i vybízí je,aby dle možnosti denně mši sv. obcovali. Takovou cenu
přikládá Církev svatá mešní oběti! S vroucností vzývá při kněžském
svěcení Ducha SV. hymnem Veni creator Spiritusl, aby si vyprosila
hodné kněze. ,Obléká svěcence V čestné roucho kněžské, V roucho
mešní, aby naznačila, že mše sv. je centrum kněžského života a
vrchol působnosti, největší vyznaınenání, jehož se tvoru může dostati.
Ve chvíli svěcení jakoby Církev nevěděla v jásavé radosti, čím má
zahrnouti vyvolené jinochy. Jak rozsáhlouípravomoc jim udilí, když
biskup .maže ,sv..olejem ruce svěcenců a připomíná každému obdi-
vuhodné slovo: qııaecıımqııe benedixerint, benedìcantur et quaecum-
que consecraverint, consecrentur et sanctiíicentur ; . cokoliv, všechno,
co ty ruce požehnají, bude požehnáno, a co posvěti, bude posvě-
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ceno! A ty ruce jsou tytéž, které byly poskvrněny hříchy. . Pane,
zadrž, abych nezemřel! Nezadrží, naopak stupřıuje svou štědrost a
zahanbuje svou velkodušností moji ubohost a malichernost. Podává
mi posvěcený kalich S vínem a vodou a patenu s bělostnou hostií
-- tedy obětní dary e Slovy závrat' působícími, nad nimiž žasne
nebe: Accipe potestatem olierre Sacriiicium Deo. . . Přijmiž moc
při/zćíšeíz Bohu Oběř a sloužiti mše za živé i za zemřelé. V té chvíli,
Pane, musíš zapomenouti na celou moji minulost a přitáhnouti mne
na Své Srdce a rozžhaviti mne Svým žárem, aby má obět mohla
býti Tobě příjemnou. ^ ,

Zdá se mi, že nemeditujeme o vznešenosti nejsv. oběti dosti po-
zorně. Jinak bychom si měli vážiti té nepochopitelné milosti, že
právě nám je dopřáno konati svatá tajemství mešni nebo jim ob-
covati. Církev sv. před věky již užila pro mši“ sv. přilehavého vý-
razu íremerzdizm Sacrificiızm - obět, při níž se má tvor chvěti V
posvátné bázni a úctě. Duchové nebeští S radostí provázejí Beránka
na oltář ke každé konsekraci a s rozkoší se jemu klanějí, když
spočívá v rukou kněžských nebo na oltáři a v útrobách přijimajících.
Závidí nám lidem skoro té svaté intimnosti, jak se můžeme stýkati
S jejich králem, a doplňují naše nedostatečné klaněni. Duše má,
pros anděly boží, aby tě podporovali ve vroucí, sebezapomínající
úctě k bělostné Hosiii, Z í

Krásu mše sv. a vznešenosl katolického kněžství' málokomu se
podařilo tak něžně vylíčiti jako Tomáši Kempenskému ve „Zlaté
knížce o následování Krista“. Slyš, duše má. k čemu tě Pánvolá
a uschopňuje:

Kdykoli kněz oběť koná, j
Bohu čest a chválu množí,
andělů sbor potěšuje, Ý
vzdělávaje Církev boží.

Živým pomoc poskytuje,
pokoj těm, kdož dlí už v hrobě,
a-8a'rn ve všelikém dobru í
Zjednává též účast Soběf

Hle, to všechno má o mně platiti již za dva měsíce a potom po
všechny dny života mého. jásej ,duše má! l naěčlověka--kněze lze
vztahovati velkolepé jméno sacerdos in aeternum --- kněz na věky,
jež platí V plném smyslu o Veleknězi Kristu. “

,,Ejhle, máš V rukou obět ze všech nejúčinnější a nejsvětějši. Není
viny, kteráž by se nedala smířiti obětí touto; není milosti, kteráž
by se nedala Zhojiti“ -- praví Arvisenet. Duše má především sama
potřebuje odpuštění Vin, milosti k hodnému kněžství, zhojení sla-

/

1 Vlad, Štastný, Následováni Krista IV. 5. P
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bostì. Vždyť Církev sv. chce, ut (sacerdotes) invíolabili charitate in
virum períectum. . . resurgant ---- „aby kněží svou nezrušitelnou
láskou k dokonalosti, k plnému mužnému věku Kristovu mohli sta-
nouti V den spravedlivého a věčného soudu Božího s čistým svě-v
domím, pravou vírou a naplnění Duchem Svatým.“ Kdož vi, zda by
spravedlivý Boží hněv nebyl zahladil tento zlý svět, kdyby Beránek
na oltářích našich nevolal bez ustání a přečasto k nebi o smilováníifi
Ajá dostanu nad tíınto Beránkem neomezenou takřka moci Nebojíš
se, Pane,svěřiti mým rukám své skutečné Tělo -- sv. lˇíostii a Krev
nejsv. -- i své mystické tělo -« údy své Církve? Když Beránka
požíváš, duše má, ,,máš více nežli jest nebe bez Boha, máš Boha
samého, za cenu následovat! Ho na cestě kříže a v sebezapření,
chceš-li jej míti a kdysi po štíastném vzkříšení věčně požívati.“=3
Kdo by nechtěl Tě jpožívati, sladký Pane? Nemohu pochopiti, že se
najdou i kněží, jimž denní sloužení nejsv. oběti je břemenem, kteří
ani trochu netouží po spajení S věčnou Láskou. . .

S toužebností žádal sobě Kristus Pán jisti s námi beránka velí“
konočního. „Amy měli bychom býti váhavější v přijímání nežli Du
V rozdávání?“ -- právem se diví lvlerlo-l~lorstius (SS. Ntissa 5.). Un
chce rozdávati -~ a málokdo stojí o jeho dary. jak je to sıniıtné!
jak ty se zachováš k Pánu, duše má? O pros o stálý hlad ažízeň
po nebeském Pokrmu a Nápoji. Vzdychej se sv. Augustinem (Samo-fl
mluvy 31.): Pozdě jsem Tě miloval, Ó kráso tak stará. a tak nová!
Nyní však nic už mne neodloučí od Tebe, Pane. Fiat, fiat! Raději
bych řekl: fiet --~ ano, stane se, neodloučí.

~ =i‹

Co odpověděti sv. Vavřinci justiníanoví, když soudí: . . Byt byla
velikou svatost kněží, přece nikterak nemají příčiny býti pyšnými,
neboť stále jsou přece nehodni služby kněžské. Neboťjsou-~li zásluhy
andělů jenom dostatečnyfjalš budou teprve zásluhy lidí?“ Neınoliu
se diviti a nelze nic namítati. Písmo sv. samo tvrdí: Když všechno
učiníte, rcete: Služebníci neužiteční jsme -- Můj Bože, jací teprve
jsme, když ani nečiníme nejnutnějšího, když nedodržujeme aspoň
minima! Naše nehodnost za nedostatečnost je positivní. A přece
milosrdný Bůh se od nás -- ode mne - neodvrací. r

Mıısim Si vťížiíi kněžské důstojnosti, ač jí ani nechápu v plném
významu. Svatý farář z Arsu Vianney byl přesvědčen, že by kněz
musel zeınříti, .kdyby sebe pochopil, tak veliká je to věc býti kně-
Zem. Není většího štěstí než býti dobrým knězem. jsem o tom
přesvědčen stále více a s prosbou o šfasíızě a pože/zrzane' kněžslvz'
útočím denně často na Boha, totéž si vyprošuji přímluvou svatých.
Pan mne vyvolil a to je mi Zárukou, že jeho milost bude se mnou.
Povzdechy sv. Augustina jdou mi z duše: Nehledal jsem l-lo -- aj

2 Adolf Doss S. j., Myšlenky a rady.
3 Alban Stolz, Suché byliny.
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3On hledal mne, nezavolal jsem tio -- a Du zavolal mne! Pozdě
jsem Tě poznal, Bvětlo pravé. »W ` C

Kdybych neviděl v poslední době mnoho jidášů mezi kněžími.
nedovedl bych si snadno předstat/iti_jak je možno, aby kněz Krista
zradíl. je to 'rnysteríum iniquitatis. je hrozná myšlenka, že seménko
zrady má v sobě každý a že roste nenápadně..Bude třeba stále
ostražitosti a boje po celý život, aby se v duši nevzmohl koukol.
Ve .zbožně konané nejsv. oběti musim duší síliti a tisknouti se na
Srdce Páně, ponořiti se do Pramene života a Svátosti. je-li mše sv.
dle sv. Prantiška Sal. „sluncem duchovních cvičení, propasti Božího
smílování, zdrojem Boží lásky, srdcem pobožnosti, nejdražším pro~
středkeın k dosaženíˇmilosti“ -- mohu s důvěrou očekávati, že
eucharistícký Kristus bude vítěziíi ve mně a mnou nad svody světa
a úskoky dábelskými. Ze mše sv. musím čerpati milost, sílu, útěchu.
Proto jsem si zapsal V exerciciích před svěcením na podjáhna jako
předsevzetí: Urniňtiji si, že budu jako kněz denně sloužiti mši sv.
a to zbožně. í

Láska Bo "ln/"ě.1rala mou duši od jejího stvoření. Co však mi
chystá v kněžství, přesahuje i smělé přání: lntroibo ad altare Dei,
ad lfìeuni, qui laetiíicat iuventutem meam. Katolický kněz nestárne.
l když se dočká vysokého věku, platí o něm, že Bůh obveseluje
mladost jeho. Zajisté iuventus -‹-- mladost --. značí ızovělzo člověka

["\ì<Z Iflıııkfl

sívořefzěho  nzilosli. .Po/Ze, /též ta mladosi r jest moji výsadoıı a S IZZ
In./Íadislvě narlšeına lzorlivosř na vinici Páně. V

“\

že _

Uvažuji, jak je to možno, že mi Spasitel chce Svèřiíi nesmrtelné
duše. Duše je něco velmi vznešeného a drahocenného. Spasitel si
je koupil za nesmírnou cenu -- svou nejsv. Krev. A mně je svěři?
Svěříme-li někomu vzácnou věc, je to jistě znamením důvěry. Pane,
kdož jsem já, že mi důvěřuješ? Zatím byla mi svěřena jediná duv-
še -- moje duše. Osvědčil jsem se jako její správce? Těžko se
odpovídá - - Vím dobře, že chvěti se budu, až při kněžském
svěcení zazní otcovská slova biskupova: Cum magno cjuippe timore
ad tantum gradum ascendendum est. . _ S velikou bázní ma se
přistupovati k tak vysokému stupni, a musíme pečovatı, aby vy-
volené doporučovala nebeská moudrost, dobré mravy a dlouhodobé
konání spravedlnosti tkřestì). Do rukou Božího milosrdenství kladu
své kněžství. Ten, jenž. mi dal touhu pvo kněžství, dá 1. splnění jeji
-~~ nebot' ,,u Něho jest hgjná spása“ (Ž. l_.2t2F).Š\llám-ăi ľbýtı gobrým
pastýrem Tvých oveček ane, musim ytı o e po o en. ac cor
meum secundum Cor Tuum! „Dobrý pastýr dává život svuj za ovce
své“ »_ pravil Spasítel a dokázal to. Svěří-li mně své ovečky, chce
i ode mne, abych byl dobrým pasíýrem. Nebude snad žádatı meho
života, ale bez obětí se mé kněžství neobejde. Obět je vždy ne-
snadná, ale takový poklad, jako jsou duše, stojí i za nejtěžší obět.
Každý záslužný skutek je pokladem, každá milost pokladem, a péče
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o nesmrtelné duše shromáždí knězi-pastýři poklad netušené blaže-
rıosti V nebi. Mám tedy přinésti oběti. Ano, Pane: Paratum cor
meum --- jsem připraven a ochoten přinésti obět čistoty, obět vše-
stranné horlivostí v duchovní správě, obět vytrvalé snahy o doko-
nalost, obět trpělivosti V neınoci a protivenstvích, zkrátka všechno,
Pane, oč požádáš. Vím, že svých oběti' nebudu lilovaíi, že láska Tvá
mi je osladí a usnadní, neodloučím-li se od Tebe.

U sv. Matouše 26, 24. čteme rozsudek Páně nad Zrádcem jidášem:
Dobré by bylo jemu, kdyby se byl nenarodil člověk ten. V oííiciu
Zeleného čtvrtku Církev sv. třikráte klade v responsoriich Il. nok-z
turnu tato slova do úst Spasítelových. Běda tomu, kdo mne zradi.
judas mercator pessimus - -- Otřásla ta slova moji duší. jaký
Vztah mají ke kněžství! Zelený čtvrtek jest výročí ustanovení Sváfl
tosti oltář svěcení kněžstva a den první mše SV.. .z

* ..
:S Iıılì

%

Píší si dnes tyto myšlenky na svědectví proti sobě, kdyby snad
někdy, nedej Bože, oči mé duše byly v nebezpečí, že oslábnou V
přítmi chladu a ochablosti a nebudou míti odvahy a sily hleděti
do zářících perspektiv Věčnosti. .

Duše má, proč usedly stíny na jasné čelo? Spasitelí odporuč s
důvěrou svůj kněžský život. O láskyplné Srdce, V Tebe skládám
veškeru svou důvěru: pro slabost svou Všeho se obávám, ale od
dobroty Tvé všechno doııfćínz. . .

. -z ıılllíıı nv .n ııllllłı '-IlliıııııııliıılIııíııııııııílll
A. VAS. KOLCOV:

„PIESEŇ ORÁČA.“
Z ruského přeložil: Patrolazčan.*_

Vleč sa sivko Vleč sa Veselo ja chystám

„›_~...ì` ..„.n.ø.›..»4›n»ø'``;›».ˇ

J

desatinuou rol”ou,
vybielim železo  
mokrou, Vlhkou Zemou.
Prekrásna sa Zora
na nebi rozžala;
Z velikého lesa
slnìečko už vyšlo.
Čulo už na roli;
Vleč sa sivko, Vleč sa,
spolu S tebou som ja
hospodár a sluha.

brámu tak tiež háky,
prihistavam vozík,
nasypem ho zrnom. `
Veselo ja hľadam
na mlať aj na štočky,
vyvievam aj mlátim. .
Vleč sa sivko, Vleč sa!
Roličku si ráno *
S tebou sivko zorám,
zhotovím tak zrnku
koliebočku Zlatú.

* Pôvodná báseň je tiež bez rýmu, u Kolcovato často.
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Napojí nakrmi ` Zableskne sa nám srp,
matka mokrá zem ho, zazvonia aj kosy.
vyjde V poli trávka,  Sladký bude oddych
Vleč sa sivko, Vleč sa! na preťažkých snopách.

A Vyjde V poli trávka, Vleč sa sivko, Vleč sa!
vyrastú aj klasy, Nakrmim ťa sýto,
bude zrieť aj riadit napojím ťa vodou
V tkaninu sa zlatú. vodou to prameňnou.

S modlitbou ja tichou
- zasejenı a zorem.“

j Urody daj Bože, '  j
chlieb - to mé bohatstvo!

íılltlllllfl
~ B BoUZovsKÝz
oìíí`vÝzNAMU sI_.ov ve SMYSLU PŘENESEIVÉM..

Lidský věk jest dostatečně dlouhý k tomu, abychom již za jeho
trvání mohli postřehnouti, že určité, jedno a totéž slovo se mění co
do obsahového významu. v ,_

U mnoha slov děje se tato změna V době poměrně krátké, jiná
pak potřebují k tomu dobu mnohem delší. Počáteční příčiny vzniku
změny významu bývají nejrozmanitější. Nejčastěji stává se to ná-
sledkem toho, že mluvící íhned nemohl si vzpomenouti na pravé
slovo, jež chtěl užití, vzal místo něho ze své slovní zásoby jiné, jež
jemu Samému a pak přítomným přišlo jak se říká ,,po chuti“, počali
ho užívati při podobných okolnostech, až jim zdomácnělo

Toto měnění významu pochází skoro výhradně jen Z úst lidí
disponujících malou zásobou slovní, nebo lidí málo sečtělých..

jest to druh vulgarismů s počátku vlastní nepatrnému okruhu.
Nejčastější příčiny změny významu bývají interjekcionální, ono-

matopojické a jím podobné, jichž výběr. jest řízen subjektivním
esthetickým cítěním jedince.`Duležitým činitelem bývá stupeň jeho
inteligence. Tvrditi však, že na příklad pouze příčina interjekcionální
bývá ve všech případech původcem změny významu slova, jest
jednostranné a nesprávné. Proto nutno V tomto směru zastávati
stanovisko jistého druhu eklektismu, po případě i celou řadu příčin,
jež mohou. býti komplikacemi několika jednotlivých. Obdobně uva-
žuje Benedetto Croce ve své Aesthetice, když pojednává o povaze
řeči resp. o výrazu řeči. ˇ  

Příčiny vzniku vyvěrajíci Z citověho rozpoložení jedince a jeho
záliby bývají někdy prapodivné. Sám delší dobu pozoroval jsem na
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př. tuto zajímavost, že lidé vyslovující špatně blásku ř "' s, č, c,
nesmírně často užívají slov, V nicliž ona špatně vysíovitš hláska
jest obsažena, ač bychom očekávali, se jí budou nejvíce
vyhýbaü.

S počátku děje se tato změna proti všem pravidlům gramatickýrn
a slohovým. Byt' však sebe více se pravidla proti změně stavěla,
přece po čase (třebaže ne ve všech případech) podíehnou. Bylo by
zajimavo znáti ty rozmanité V mnol h případech směšné pří-
činy měnění se významu slov a cel jejich boj, než domohou
se uznání od pánů gramatíků. . j -

Teprve poslední dobou veškeré vulgarismy jsou na tílosoííckýcl'i
fakultách a to hlavně V seminářích podrobovány důlrlíadnétnii studiu
a přejímány pak (mnohé Z nich) do spisovné jest již na ěase,
neboť poměry V tomto oliledu byly nesnesitelné, at již navzájem
mezi proíesory nebo gramatiky a spisovateli, nejhůře však mezi
proíesory .a žáky a to hlavně při zkouškách, kdež pravidelně roz-
hodoval . subjektivní názor p. protesora V neprospěch žákův. Toto
přílišné omezování volnosti myšlení a názoru na poli neohraničeném
níjakými závažnými pravidly, nejen že V základě podkopávalosa-
mostatnost Vědecké práce mladých, ale i nezbytně vedlo ku zne-
švaření české řeči, jež byvší stažena jako šněrovačkou -4- sestrojenou
z nepřírozených duchu českému pravidel -- nemohla vyvinoutí
lepých tvarů ani sve' postavy ani charakteru.

Byl toťkus zpátečníckého školometství zaspavšího nejméně EŠOO
let, nebot* již lˇius Věděl, že'za základ spisovné řeči musí být-i brána
lidoVá.mluva a sám též V tom směru pracoval bez jakýchkoliv
předsudků neb ohledu, takže ~- ač sám jihočech -~ poukazoval
na čistotu mluvy V okolí pražském (poblíž Rakovníka, kamž se
odebral opustiv Prahu, by ji uchránil před ínterdiktem). .

 Z celého toho obrovského materiálu slov měsících svuj Význam
a proto, že dosud jsou ve stadiu přechodném do spisovné řeči ne-
přijatých slov, uvádím nepatrnou ukázku od slovesa inazaři.“
ř mazal karty = příčina vzniku může býti prvotní (totiž, že mazal

špinavými prsty karty tím, že je držel pevně V
ruce), nebo druhotná (že jimi při vyhazování tloukl

 o stůl) a shoduje se s významem přeneseným. ,
namazal mu (zmazal ho) == natloukl mu, zbil ho.
zmazali ho (V novinách) I zbiíí jeho čest .čili vytkli mu takové

 chyby, že nemohl jich řádně vyvrátít.
rnazánek~= dítě příliš hýčkané. l A
domazal to =č“ špatně to Vyřídil (vypravit).
ty mažeš = ty škaredě píšeš nebo kreslíš. C .
ty jsi toho namazal = ty jsi mnoho napsal (ve smyslu špatném

i dobrém). A
ty jsi mazal ==` ty jsi kazisvět (nešika), echno pokazíš.
namazal se = opil se.  í í
ten se zamazal E ten si uškodíl na cti.

t.`~J< ('13

\&

OŤ--Ĺ*ˇ~x CDĹ'-3'ˇ'

Un

Mflz ‹“'“l~ (D S

<ÍUM

i 138
V



_-V-. ;:"; _, “››e-_.. i-

Žílfj ›' Í v .21)' ~ `^;~. JP.:
?_Ăl›..."'

'vn

J

Q..

Ť“

»Š

Q

‹f

°;-

8

Š.. Kaf
Ĺ `2

>5v\_ì-‹ _

il-nç-l L; .

ììi

~

2.Š“ êfz«;~;;4“`‹ˇ‹_?->f“=1"““

ty jsi u mne vymazaný = s tebou nechci nic přátelského míti., A
ty jsi mazaný (všemi mastmi) ,== ty jsi chytrák (lišák).
ten se namázl (dialekticky) .ˇ-== ten se ošidil.
maže se jak máslo == mluví, aby se zalichotil (pochlebuje).
Ustálený přenesený význam jest V přísloví:
„Kdo maže, ten jede“ =- kdo podplácí, ten dosáhne, Všeho, co chce.
Příslovečně užívá se již delší dobu jména Praní. Vymazala. Na

otázku, jak to nebono uděláš, odpovídá se:
„Dle Vymazala“ =-= snadno a-rychle (nebo „Bez Vymazala“).
Na základě toho, že význam některých slov živých. jazyků se

značně mění,(nejen sloves, ale na př. podstatných jmen: čaka
(Staročeské) ˇ“ naděje; dodnes užívá se na př. u Olomouce vNed-
vezí, nejčastěji ve smyslu záporném, na př. nebyla čaka = nebyla
naděj= Slovo -„hovado“ značilo původně domácí dobytek, dnes se
ho take' na označení individua mravně schátralého; slovo
„chla značilo tolik, co .dnes ,,muž“, nyní projevuje se V něm
opovržení jakési nad hrubým jednáním ,určitého :muže.). Církev
římsko-katolíclšá dokazuje nutnost udržovati jediný text authentický
Písma sv., k. čemuž může sloužiti jenom mrtvá řeč. Chcetím pře-
dejíti možným schismatům, ježby mohla povstati bez tohoto opa-
tření. Rozdílnost významu po stránce obsahové nastala by V době
nad očekávání krátké (církve evangelické proto prohlásily svobodný
výklad Písma),nebot' spolupůsobilo by ještě množství národů a
jeüch povaha. A

Naše „Vulgata“ pochází Z doby Z konce IV. a počátku V...století.
Text tento není klasický, jest to mluva všeobecně užívaná té doby,
hojně promísená vulgarismy. V době ,zasedání sněmu Tridentského
byla latína již dávno jazykem mrtvým, takže změna významu ob-
sahu slov nastatí již nemohla. Proto byl text Vulgaty prohlášen za
authentický. P ~ , . g
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ni.Asn”reL Lásky A Pokoje.
Příspěvky k charakteristice vnitřního vývoje sv. Seraía z Assisi.

“ (Dokončení.) j

Tak podléhat budoucí světový apoštol V létech pro budoucí život
nejdůležitějších dvěma vlivům jak ve svém rodném domě, tak i
působením svého celého okolí i celé tehdejší doby, vlivu mysticko-
romantickému a prakticko-realistickému. Ač bychom myslili, že vliv
světáckých soudruhu a lakomého otce-mu škodil, přece musíme s
úctou se diviti božské Prozřetelnosti, která i těchto vlivů použila
k provádění svých nevyzpytatelných úmyslu. Od otce vštípená touha
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po Světové činnosti nadchla ho v jeho apoštolském díle k účinné
touze po obrácení celého světa a zbavila ho úzkoprsého nazírání
tehdejších mnichů na život řeholní, takže bez klausur ajiných přis-z
ných předpisů postních a obřadních posílal své apoštoly do dale-=
kých zemí na výboj duší pro Krista, dávaje jim na cestu za pra-z
vidlo jeho svatě evangelium. Jeho ınladická touha po velikosti v
lásce Boží a po slávě nebeské proměnila se v duchu sv. evangelia:
Kdo Z vás chce býti prvním, budiž služebníkem svých bratří! A jeho
touha po bojích nahražena byla snahou po vítězství nad sebou
samým a Svatým nadšením pro smrt mučednickou.

Po těchto úvahách stojí před námi mladý František oděn bohatým
šatem, s veselou a příjemnou tváři ~-- a přece uvnitř nespokojen,
stále nějakouneznámou touhou puzen po něčem, čeho sám neznal.
Horlivě se honil za světskými zábavami, byl králem assiské mlá-
deže, ale to mu nestačilo Byl zajat v boji se sousedním městem
Perugií a ve vězení žárlivě se snažil, aby se s ním stejně jednalo
jako s jeho šlechtickými Spoluzajatci, ale za své chlubení, že se
stane mocným knížetem, utržil si jen posměch. A konečně po vý-zz
znamném snu,v němž viděl zbroj křížem označenou, která mu byla
Zaslíbena, táhl opět do boje, ale i tu se vrátil brzo S nepořízenou
ke své. hanbě. Vše se "mu hatilo,jeho plány se stále křížily, k tomu
upadl do nebezpečně nemoci-A po uzdravení vše se mu protivilo,
na ničem neměl zalíbení. j

Tak trudný stav, který se však často u mladých lidí opakuje!
Zmitán nespokojenosti, zdrceı.: svými nezdary, v pochybnostech o
svém budoucím povolání, nevěda, zda jeho domnělá velikost v bu-
doucnosti je mu skutečně určena, zároveň js nechutí v srdci pro
otcúv obchod a Ziskuchtivé plány, obrátil své duševní zraky na
druhou stranu: ou světa vzhůru, od otce kz matce.

A hle, tu se uplatnila Františkovahorká povaha. Zanechal světa,
a neznaje střední cesty; hned se obrátil k Bohu a vroucně prosil
za osvícení, aby poznal Svůj úkol. Postil- se, modlil v jeskyních a
pod širým nebem. Jakmile si byl jist svým povoláním v onom po-
žehnaném okamžiku, kdy se modlil před ukřižovaným Spasitelem,
zanechal všeho a nedbaje ničeho zcela se oddal úkolu, který mu
byl svěřen: ,,Oprav můj bořicí‹~se důml“ -- 70 byl Okamžı'/<, kdy
Svatý 1~`rantı'šek byl pavoldız a posvëcen na apoštola aniž si však
byl toho plně vědom; pravý význam tohoto rozkazu pochopil teprve
později.  

II.
K pevnému rozhodnutí následovati Krista nepřivedlo Františka

snad zoufalství nad nezdarem jeho světoborných plánů nebo snad
omrzelost života, nýbrž spíše poznání -- řízením božské Prozřetel-
nosti -- mladická nevázanost a snivost nemůže býti účelem
lidského života. A proto Františkovo obrácení bylo výsledkem ně-=
kolika složek. První byla zajisté milost boží, která však nezasahuje
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pravidelně do života lidskéhozázrakem, nýbrž používá k provedení
svých cílů povahy jednotlivců. Proto také bylo nutno předeslati
pojednání o vlivech na jeho vnitřní vývoj, abychom pochopili, že
obrácení Františkovo je vlastně výsledkem jeho_povahy,řízenéi
osvícené a zušlechtěné boží milosti a věrnou poslušnosti k rozka-
zům Ducha Svatého, že jeho obrat k Bohu a následování Spa-
sitele není pohrdání životem (jakožto darem božím), nýbrž právě
nalezení pravého smyslu života, nalezení určeného povolání. -- “

Nyni věděl tedy František, že je od Boha povolán k Jeho službě,
ale způsob této služby zůstal mu posud neznám. jeho vůle však
se již odevzdala do vůle Boží a proto František ve stálé modlitbě
připravoval a otviral své srdce milosti Boží, aby na první zavolání
se chopil dila. Ač rozkaz Kristův .v kosteliku sv. Damiana pojal na
prvním místě doslovně, přece není pravděpodobno, že. by byl- ne-
postřehl skrytého lv něm smyslu nebo že by mu byl Bůh nedal
bližšího vysvětlení. Můžeme však také míti za to, že František po-
chopil symbolický význam tohoto rozkazu teprve později a že Bůh
chtěl S počátku zkoušeti jeho pokoru; byla to zajisté těžká zkouška
pro Františka, jenž od mládí toužil po velkých činech: Nyní měl
syn bohatého kupce opravovati jako prostý zedník polorozpadlý
kostelík. Ale František zvítězil .a tím stal-se hodným opraviti nej-
větší chrám boží -Církev svatou.

Je zcela psychologické, že ideálně založené povahy trapně snášely
neuspořádané, neutěšené poměry tehdejší Společnosti. Tím více
František, který nyni životem, modlitby otevřel své srdce působení
Ducha Svatého a který toužil pro Boha učiniti to nejlepší, bolestně
pociťoval umírání křesťanského ducha v srdcích lidských. Pro tento
rys v nynějším stadiu jeho povahy je charakteristická legenda, která
vypravuje, jak František žalostně naříkal nad „dušemi lidskými,
kterých tolik bez pokání umírá na věky.

To byly cesty, které vedly Františka ik apoštolátu. -- --“
František stále zatím .postupoval na cestě k.Bohu. Již opustil vše,

bohatství, přátele, dům otcovský --již přemohl sebe ve službě
malomocným; tím vyplnil první požadavek Spasitelůvì. „Zapři sebe
sám. rozdej, co máš, chudým!“; opustil již svět a proto byl zralý,
aby jasně .poznal a pochopil vůli Boží.-Od nynějška vystupuje v
životě Františkově zřejmě silné působení milosti, ač tim přirozené
stránky jeho povahy nijak nejsouzničeny. - ,

Srdce Františkovo je plno vroucí lásky' k Ukřižovanému. jako
každý pravý milovııik snaží se jednak milovanému předmětu stále
činiti po vůli,jednak ho následovati, tak i František horoucně toužil
zcela následovati božského Spasitele. Neuvažoval, sjakými to bude
spojeno obtížemi, nemyslil na to, žezačfíná něco, co tu_ještě nebylo
a že narazí na odpor celé Společnosti. Sel tam, kam -ho láska táhla,
šel za Kristem, jehož ducha viděl v evangeliu.-z

Toto své povolání jasně poznal v milé, své svatyňce Porciunkuli,
kde byl na svátek sv. apoštola Matěje přítomen mši svaté, když
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slyšel Slova' sv. evangelia: ,,]děte, kažtel Říkejte: Království nebeské
jest blízko. Neopatřujte si ani zlata ani stříbra ani mědi do svých
opasků, ne mošny nacestu ani dvouísukni, ani obuviani holi.“'
To bylo po čem František toužil, nyní byl osvícen a s horoucí
radostí zvolal: ,,To je to, co chci, to je to, co hledám, to chci činití
Z hloubi srdcet“ A to byl okamžik, kdy František poznal, že je
povolán následovati apoštolského života Kristova, to bylo to, co
leželonevysvětleno V jehoduši. Jak jásal a radoval se, že poznal
určitou cestu svého života. Na nic nedbal, odhodil hůl, žebráckouz
ınošnu i sandály, opásal se provazem a zpit radostí nad svým krá-
lovským povoláním šel kázat, že ,,se přiblížilo království nebeskét“
Jaká prostotal František telżdy nepomýšlel státi se řeholníkem; teh-
dejší řeholní .život nieodpovídal jeho povaze a on živě cítil, že není
ke němu povolán. Však zajistézi o tom .uvažovalì Tomu aspoň na-
svědčuje jeho pobyt v benediktinském klášteře. .

Tímto rozhodnutím izačiná činný apoštolský život Františkův;
následovati Vykupitele a přesně zachovávati evangelium jakožto
nejvyšší normu života bylo jeho cílem. Nyni nezamýšlel sv. Franti-
šek ani zdaleka zaiožiti nějaký řád, nýbrž bez ohledu šel svou
vytčenou cestou. Zivot tehdejších mnichů zdál se mu poněkud so-
becký: František toužil pomoci lidu a v lidu obnoviti ducha Kristova
svým příkladem a kázáním. Ajeho začátky byly právě takové jako
u sv. apoštolů: Jedni pokorní a toužicí po Bohu přijímali
jeho slovo s úctou a přinášeli užitek stonásobný, nebot' přísný život
Františkův ručil jim za opravdovost jeho snah. U jiných padala
jeho slova s počátku' na skálu, příklad Františkův měli za bláznov-
ství. Nebylo také divu, žese od Františka odvraceli! Byloť tehdy
časté kázání něco nového. Slovo boží slýchal lid jenom několikrát
v roce, řeholníci se s lidemvůbec nestýkali a proto si vysvětlíme
tyto rozdíly, které činnost Františkovu potkaly: jednak radostná
touha, jednak nedůvěra., ˇ  .

František toho nedbal, Denně se objevoval na náměstí assiském,
a kdyžse kol .něhoshromáždilzástup, kázal. ` 4 ˇ

-Způsobijeho kázání byl též původní. jeho prosté srdce neznalo
umělých period a krásných slov. jedním Z hlavních rysů Františkovy
povahy je rožnantičnost; po celý život považoval se náš světec za
zpěváka Božího, sebe i ,své bratry rád nazýval Kristovýmí »rytíři a
tohoto obrazu rád užíval, když je posílal na missie ,,dobývat Světa“.
Jaký div, že miloval jednoduchost a prostotu! Vše strojené, uměl-
kované bylo mu odporné; nenáviděl planá a zbytečná slova v
kázáních; otom svědčí důrazná slovav deváté kapitole legitimní
řehole. -- jeho kázání byla plna ducha, byla výronem jeho vroucího
srdce; forma byla mu věcí vedlejší, takže mnohdy se jeho řeči po-
dobaly dětskému nevin.ném“uf žvatlání, v clııších posluchačů však

ˇ ` I

1 Mat. 10, 7 a násl. i F ˇ , .
.2 Celano, Vita prima, kap. 9. n í l
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rozněcovaly lásku ke Spasitelí. jeho věty byly krátké, úsečné a často
'fačinaly prostičce spojkou ,,a“. l-llas jeho byl zvučný a mírný, ale
řeč rychlá a temperamentni. Při své tichosti však se náš milý hla-
satel pravdy neštítil užití nš.Ťl<dy i silných výrazů, které však nikoho
neurazíly, ale spíše svědčily o jeho apoštolské otevřenosti a svobodě
srdce.

jeho protivr mezitím stále ubývalo a denně se množil zástup
jeho poslucha kteří začínali Františka opravdové ctíti jakožto

ˇ Ťtec zcela a výlučně oddával lidu, přece
brzo i vznešenější při eli a dychtivě naslouchali jeho slovům.
A brzo se dostavil vy kyl -.-~

'Příklady táhnou A milost íozi ponzıa opet prısného života
Františkova k dalšímu provedení plánů Prozřetelnosti. Za krátký
čas vidíme totiž Františka obklopena hrstkou Stejně chudé odě-
ných a stejně žijícich mužů. jaký to obraz! V chudičké, z hlíny a
proutí slepené chýši u Porciunkule sedí v důvěrném kroužku první
následovníci apoštolů kolem Františka apokorně a radostně naslou-
chají jeho slovům, v nichž jim takřka vylévá své srdce, své touhy
a plány, v nichž je poučuje o jejich povol í.

š-ně
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Začátky, .seménka budoucího řádul Ale náš světec ani jeho uče-
nici se tím plánem nezabývají, ani zdaleka nemyslí na nějaký řád,
jejich program byl jiný, nový! jejíc/Z programem: bylo eva/zgelíııın,
Kristus. To je právě onen veliký krok od tehdejšího mnišství k
životu činnému, ~- s,no;'em' r0z,›ˇ'Z'mave'/to života S životem apoštol-
siìrýrn tak, aby styk se Světem nerašíl, nýbrž podporoval' Spojenı' S
Bolzem, a aby r0ZjZ'mdn:' a modlitba byly pramenem posvěcení pro
ıíelzolnzˇky Z' křesťanský lid. To se nám zdá dnes zcela obyčejné, tehdy
však to bylo novotou, ano převratem v náboženském životě. - Nic
nemít, ani mista, kam by člověk hlavu složil, bez domova a přece
všude doma, S. nejnutnějším oděvem, ale s úsměvem na licich a
sradostiv duši, v zimě .a dešti, ale s ohněm lásky Boží v srdci,
opuštěn, ale přítelem všemu stvoření, --~ to byl Františkův ideál
Bůh můj a "mé vše! jest jeho výrazem. A na označení,že on i bra
tří náleží lidu, pojmenoval svůj hlouček jednoduše „menší bratří“.-

Takové smýšlení jest dodnes duší Františkova řádu. Menší bratr
není nikde nevlídným cizincem, ale usměvavý, zpívající host za
stolem života. Gn nesedá mezi knížaty, kterým pro vlastní vzneše-
nost přechází chuť k radosti, ale mezi chudými duchem, mezi těmi.
kteří nemyslí na vlastní, na nádheru aˇmoc, ale nevinně užívají
toho, co Pán nabízí. A pln radosti, že je dítkem Božím, pln lásky,
rozechvívá svým .slovem i. celou svou bytostí něžné struny duší

K 3 Název ten pochází od tehdejšího rozděleni obyvatelstva na „maiores“
jšlechtuj a ,,minoreS“ jchudinuj. '
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lidských k chvále Stvořitele. Menší bratr je hlasatelem lásky a po-~
koje. ]eho pozdrav má stále každému přáti: „Pán dejž ti pokoji“
Jak vznešený a touženýgto dar,dovedeme zvláště my v dnešní době
pochopiti, jako jej chápali tehdejší lidé, nebylyť tehdy klidnější časy.
A tak celý život menšího bratra má býti jedinou písní lásky ke
Spasitelí, v“ níž je pramen všeho vnějšího ijvnitřního pokoje.

Hle, to byla asi naučeni, která dával sv. František svým prvním
synům. V nich září celá jeho duše, v nich je vylito jeho srdce; a
jeho učeníci, kteří se opravdu snažili ho následovati, byli jeho
skutečnými obrazy. -« ~ 4

Když počet prvních následovníků se poněkud rozınnožil, mohl
František splniti touhu svého srdce: Dva a dva, .dle příkladu Bož-
ského Spasitele, rozeslal do okolí kázat. Jak dopadlo toto prvni
vyslání, nevíme. Ale po desíti dnech shromáždili se všichni zase u
milé Porciunkuly. - TO byly prvni lidové ınissie, které kdy byly
/comílìy.  r . j

Když učeniků Františkových .bylo dvanáct, viděl světec, že nemo-
hou déle žítí bez schválení církevního. Vydali se tedy všichni na
cestu do Ríma, kde František svým prostičkým zjevem dosáhl úst-
ního schválení svého způsobu života. Po krátkém čase vydali se
všichni s radostným vědomím, že Církev žehná jejich apoštolským
snahám., na zpáteční cestu. l  

Avšak váhání a přemlouvání, která bylo Frantíškovi vyslechnouti
od kardinálů, ano i od papeže, nezůstala bez vlivu na jeho duševní
klid. U města Orte zmocnila se všech a hlavně Františka náhlá
malátnost. Ač vyšel z duševního zápasu mezi dosavadními formami
a svými evangelickými ideály jako vítěz, přece uvázla v jeho mysli
jakási pochybnost, zda to bude přece možnoítak žití, jak si to
představoval, bez majetku a odkázán na lidské“ milosrdenství. Snad
byla tato pochybnost způsobena i velikou tělesnou únavou, která
se jistě konečně dostavila po tak mnohých duševních námahách“ v
lìžímě a po tělesných útrapáchna dlouhé sluncem rozžhavené cestě
Z Ríma do Umbrie. Rozhodně však byla tato náhlá slabost a po-
chybování pokıššením, v němž se měla zkusiti Františkova, důvěra
v prozřetelnost Boží.`- A František zvítězil a ukázal, že,chce svoju
novou malou společnost jako lilie polní zcela svěřitidobrotě a lásce
Otce nebeského. i › j

 Podobné pokušení se dostavilo ještě jednou později: František
jistě si byl vědom, že začíná svýın .způsobem života něco nového,
apři pokoře všem Svatým vlastni .snadno mu Ínapadla myšlenka,
zda sám sebe neklame, jedná-li proti všem tehdejším zvykům, zda
by se snad neměl rovněž oddati rozjímavému životu. Toto pokušení
ještě sesilovala jeho láska k modlitbě. Ale tu se ukázal zcela od-
daným do vůleBoží a v modlitbě hledal osvícení. Ano i jiným
rozkázal modlítí se na tento úmysl, zvláště sestře Kláře a prvnímu
knězi svého řádu --- *bratru Silvestrovi. A hle! Oba mu dali touž
odpověď, že to, co mu Bůh svěřil, daroval mu nejen pro něho, ale
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i. ke spáse duši. A milý světec tak byl rozradostněn touto jasnou
a určitou odpovědí, že ihned kázal na náměstí assiském.

Než při tomto činném životě nezapomínal František na ,,jedno
potřebné“, na posvěcení vlastní duše. jeho srdce stále toužilo po
obcování se svým A/liláčkem, a proto celý jeho další život byl jen
stálým přecházením ze samoty od Boha k lidu a nazpět. l v tom
mu bylvvzorem Božský Spasitel, jenž ve dne kázal a v noci se
modlil. Zivot poustevnický nebyl Františkovým cílem, ale lékem a
pomocí k duševní usebranosti a mravní posilou. K tomu účelu do-
voloval, ano radil bratřím, aby se časem uchylovali na krátkou
dobu do pousteven, a k tomu jim sepsal zvláštní návod.

V tomto bodě jest nám náš světec krásným vzorem, jak nutno
spojovati úkol a život A/lariin se životem Martiným, ježto prvý bez
druhého jest jednostranný, druhý bez prvého nemožný. Svatý
František byl mužem modlitby. V samotě na horách a v lesích
se připravoval a posiloval na svůj apoštolský úkol a uprostřed
lidu toužílo jeho srdce po obcování s Pánem a po jeho sladkých
útěchách. --- -- .  

Spojení mezi .modlitbou a prací, mezi vnitřním posvěcováním
apoštolátem jasně vystupuje ve Františkově životním díle --- v řád
františkánském, kterým se stal skutečně nejen míssionářem a refor-
mátorem církevního a náboženského života v ltalii, ale pravým
sveŤ2'01›ýrn apošřolenz pro všechny země a všechny časy. V díle Fran-
tiškově žije jeho duch a charakter, byt i tu a tam se časem uka-
zovaly odchylné známky. Bratří Františkovi mají nabýti pravé vnitřní
usebranosti,kˇterá nepotřebuje klausury, mají býti řeholníky upro-
střed světa. „Žádný řád tehdy neměl pojmu o tak veliké pastoraci,
ale také žádný se tak neodloučil od světa jako chudí Františkáni,
kteří neměli ani majetku ani vlastních klášterů. l nejpřísnější roz-
jímavé řády měly místečko, kde byly skutečně doma. Tomu však
tak nebylo u Božích chudáčků, Ti se odevzdali trpicímu světu podle
příkladu Toho, jenž se za svět obětoval na kříží, a jako On mohli
říci: Království mé není s tohoto světa.“ .

Vystoupení Františkovo a činnost jeho bratři, které rozeslal do
celého světa, způsobily pravý převrat v tehdejší celé společnosti.
Výsledky Františkových kázání a hlavně jeho svatosti nebyly jen
povrchní a pomíjejicí, ale hluboké atrvalé; byly takové, že můžeme
Františka považovati za muže poslaného Prozřetelností k zachování
díla Spasitelova. Touha po evangelické dokonalosti a apoštolském
životě zachvacovala všechny, kdož slyšeli jeho kázání, a proseb o
přijetí do řádu bylo takové množství, že nebylo možno všem vy-
hověti pro nebezpečí, že by se tím vylidníly celé krajiny. To byla
příčina nebo aspoň podnět, proč František založil třetí řád. Duch
tohoto nového bratrstva je týž jako řádu prvního, totiž život dle
evangelia v modlitbě a plnění povinnosti, pravý život křesťanský,

r'I,7‹$'>-2

it Dr. F. lmle: „Ein heilíger Lebenskiinstler“, 19l/l, str. 50.
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jak má býti. Slib chudoby nahrazuje chudoba ducha, pohrdání bo-
hatstvím a štědrost k chudině, - slib čistoty zastupuje mravnost
a přísná křesťanská zdrženlivost a střídmost dle stavu, -- slib po-
slušnosti iest ve věrném plnění přikázání Božích a církevních a v
lásce k Církvi svaté.

Přirozené, že takový program znamenal obrození křesťanského
života, a protože šel až do hloubi duše každého jednotlivce, měl
za následek veliký Sociální převrat. Tehdejší celý svět stal se fran-
tiškánským: Terciáři byli věrnými pomocníky členů prvního řádu,
sami zářili příkladem všem spoluobčanům. ježto obdrželi od sv.
Stolice mnoho privilegií (na př. nesměli nositi zbraní a nesměli
bojovali), stali se skutečně mocnou a respektovanou částí obyva-
telstva, s níž musila tehdejší zpupná knížata počítat a dle nich se
mnohdy zařizovat. Tim vnikl duch Františkův, duch to Božského
Spasitele, do srdci tisíců a statisiců tehdejšího lidstva. O těchto
sociálních výsledcích činnosti Františkovy píše Dr. l“-lolzapfelez ,,Pří-
tomnost má pro tuto stránku Františkovy činnosti tolik zájmu, že
se nemusíme diviti, že právě V tomto směru jest nyní František ze
všech stran nejvíce oceňován. V čem však pozůstávala sociální
činnost sv, Chudáčka? Zkrátka: On neııčíl lidí vyžadovat si práv,
ale učil je ctností. To bylo jeho rozřešení sociální otázky. Byla to
v základě vlastně methoda Ježíšova: Bohatí měli se vnitřně odlou-
čiti od bohatství, měli konati spravedlnost a milosrdenství; chudí
však měli trpělivě a radostně snášeti svou chudobu, neboťblaho-
slavení jsou chudí. Jest snáze přijíti do nebe z chatrče nežli Z pa-
láce. Toto učení samo nebylo nové, ale nový byl příklad Františkův.
Takovému kázání každý věřil. Svým -pouhým vystoupením učil, že
dobrovolná chudoba činí člověka vnitřně svobodným a šťastným..
Při tom. nebylo však jeho postavení k bohatým nikterak nepřátel-
ské. Bohatí, říkával, jsou naši bratři, nebot' jsme všichni od Boha
stvoření. Oni jsou našimi pány, neboť nám pomáhají konati pokání,
poskytujíce, nám, čeho potřebujeme. Nekázal tedy odpor a nenávist
k lépe postavenýın, ale dával přednost malým, maloınocným, ne-
štěstím postiženým. Kamkoli přišel se svými bratřiıni, snažil se
vyrovnati rozdíly, smiřovati rozvaděné strany; a častozmohlo jeho
jediné slovo obnoviti pořádek a spokojenost. . , Uvážíme-li toto
vše, není zajistépřeháněnim, praví-li jistý spisovatel: „Po křesťanství
vyvolala činnost Františkánů největší převrat v lidstvu, který dějiny
znají“ a „Církev děkujezčinnosti žebravých mnichů 13. století za
svoje zachráněni.“ -- -- a

Ač se Františekcítil hlavně povolán k činnosti uvnitř Církve,
přece nezapomněl na pohany a nevěřící. Sám vydal se s touhou
po smrti mučednické v srdci do Palestiny k Nlohamedánům a hned
v počátcích řádu odcházeli mnozí bratří na missie do Afriky, poz-

5 Dr. Her. Holzapfel O. Fr. M., Handbuch der Geschichte des Franziskaner-
ordens, str. 15. z
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ději í do Asie. Tato snaha po míssiích zůstala dodnes ve Františ-
kově řádu. A/lezi prvními missionáři v Americe byli Františkáni a
dodnes má řád františkánský jedno z prvních míst mezi světovými
missiemi.

“ >i< * =l=

'Toť krátký obraz sv. Serafa Z Assisi jakožto apoštola. jeho duch
hořící láskou k Bohu a k lidstvu žije dodnes v jeho synech. Jest
i povinností každého katolíka, aby se snažil tohoto světce poznati
a jeho ducha do svého nitra- příjmouti, tak aby každý byl druhým
Kristem dle jeho vzoru. V tom hledejme obnovu a obrodu lidstva:
Každý ,začni Z1 sebe! Každý budˇ vzorem svému okoli, vzorem pocti-
vosti, vzorem mravnosti, při'/rladenz lásky k bližnímu, opravdové a
účinné lásky! To budiž naším sociálním programem, který daleko
více působí než dlouhé řeči. -Pak bude každý Z nás hlasatelem
lásky a pokoje!

íılllllllill Illlllllli
í 'iflııılllllıılimiııllllHail“

 R.sUcHvz
PROČ NE KNÉZEM?

j (Těm, kteří volí povolání.)

Na lesním palouku pod rozkvetlým hlohovým keřeın stanu! mladík.
Odešel sem do odlehlých, jarní vůní prosycených samot, aby vzdálen
dotěrného, špinavého, všedního shonu, .rozřešil problém svého po-
volání. Byla právě neděle svatodušní a slova kazatelova o pramení
vody živé utˇkvěla v duši jako nedaleká kříšťálová studánka a pra-
men lesní. Ze v samotách, když umlká svět, mluví Duch Boží, to
již věděl po dlouhých, hořkých zkušenostech. Již před lety také roz-
hodoval o životní činnosti, ale jak zcela jinak Jaká to byla volba
po matuře! Ze by Bůh měl v té záležitosti první slovo, že přede-
vším Jeho se máme tázati o radu, jeho cíle a úmysly sledovati, ani
mu nenapadlo. Vždyť svět byl tak krásný a úsměvy a slova jeho
tak svůdná! lak tedy volil? Dle vyhlídky nablaho ve světě, jak
tomu svět rozuměl a radil. jak mohl voliti dle Boha, Krista, apo-
štolů, Církve, příkladu svatých »-, když sotva ještě v Boha věřil,
sotva l-lo znal, Písmem pohrdal, od Krista a apoštolů byl vzdálen,
o Církvi měl divně zmatené názory a životopisy svatých 'jako bez-
cenné, co nikdo nečte, z knihovny vylučovˇal? Náboženských knih
nemiloval, ale zamilovaných románů -- Smilovského, I“-látka atd.
nemohl se nasytíti. O konečném cíli a smyslu života bylo zbytečno
přemýšleti. Proto dle diktátu pýchy života (ctižádosti), žádostí očí
(blahobytu hmotného).a žádosti těla (požitků, smyslnosti) volil.  

Ale proč nyni v samotách ještě řeší problém povolání? Mnoho
krutého, zoufalého a přece zase milosrdného se stalo, než mohl
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Zvolati : ,,l\/larnosi nad márnostlšromě milování Boha á slouženllernn l“
--'l"ed° Zádnmál se jinoeh na misie rnilem, pánenslšy nedolčenem,
před světem hradbgou lesů kryiém. Les iiše kolem dýše, pramen ln“
činámi Zurči, na zeleném koberci rdi se lšvety V poiilíšcieh slniiee,
V pleieneich bíle břizy své šfìěsti práče. Zpívá, i`oZlfl:Veilý hloh rnladilšá
vůni svou olojimá, -~ ále on dnmá »-~~› dlouho, smnině V samolách.

,,. . . a když isem prošel všemi sinpnicemi lidslšeho bážení ~-~ á
šel jsem značně rychleji než jiní -M, Zmirál jsem prázdnoioir jeden
ideál nměio Zbárvený za druhým jsem odhálovsl á Vždy jsem nsšely
„marnost“ vyryioy á poznal jsem, že marně láslšá moje yzıpláiiulá á
nemůže býti plně nkojená. Na chvále, eii, penězích, pohodlí, lásce
dívčí 1 lásce k přírodě á lš lvl sli márnost našel jsem /-'ale neniá . r ~ . l _
možno umřilii, když srdce iešie žháyl, když ještě touhy ženou lš
hledání. Co mne úplně npolšoji, náprosio, plně, navždy? Pro co nee
Stačí láska má ani po celý živoi? jen něco iìálrového Ťrane lv ine
duši, ideál, jenž nikdy nevyčerpá lásky, jenž „rzeií jeli yečiiě lšojili
bude, A proto ještě hledám život -- smysl žiyoiìá -- Šisioin, eill
Poinoz, Gsvěiiieli; já hledám Tě, Duše pr“áydy á pokoje. Q rei rni,,
Bože, cocheeš, abych činil, jaký úkol životní jesi mi nrčen?“  

Pod tihou myšlenek usiná rnlá-dik ir křišťálové studánlšy á se »vv
ného pramene pod keřem hlohovýrn; ,,„ „ . ninčive niyšlenlšy , ..
hlohový keř. .. lìnch si/álý, pramen vody živé . c . l‹;řiš“l°áloyá
siudánlša, stříbrný pramen . . . lnčiny za/lážene „ pliioyláyíìii c Q 2
za Z lšvěiů hlohovýeh sladký van: služba Božil ...co Šesi: lo s
iBožl?. co nejetiioslnějšiin byl á jine chiosinými činil .› . ,Ě

To byl sen jinochův ná slsyˇiiosi l.,einic. lľověděl mi lo, proiìože
ho Znám. Sel á slál se boliosloyceni,

P
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Volba povolání patří l< iieidíiležiišjšinš Záležiioslein V žiyoiě. Kdo
se ocine nakřižoválcle, musí hýii opáiıriiý při volbě cesty. Svoboda
při volbě povolání se vflnáši době příliš široee pojlmá. A snad
větší chybou jesi, že se při volbě Vdbá z`~./ráeenýcli zásad Úlšoji.
chyba \/,yply'vá Z názoru na život. Cinnosi; živelní, povoláni neni
než cestou lž určitému cili. Dle cíle volírlie prosiředlšy. líolo připonšli
jen pozemslšý cíl, důsledně řidi se při volbě povolání Zásávdámiz
česi á Sláva světská, bláhobyi či penize, požiiek á rozlšoš Clox/ěl{
chce býti šťásiçným. Proio iřebá nrváli životu, co se dá l"`Jeml”iženie
lidem iıěm vylýkali nedůslednosi. SV. Pavel praví: „les liže toliko \zˇ
tomto životě naději máme V lírislıi; bidnëjši jsme než všichni lide.
Proč nebezpečensivi podsinpnjerne káždon hodinu? Bojoi/ál~li jsem
V Efesu se šelmarni (odpůrci) po lidshii (il. j. jako Člověk rievěřici
ve vzkříšení a proio mající při svýeh čineeh jen časné účely), jaký
mám Z toho prospěch? jesíží nzržvr' .fšešfsz“rívnjı', jezžine Q pZ'j°nie, neber

v'*""à'~.nv
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Známe tu pismčkn, lzìiżerou si sliideni rád Zpiv ˇ
jednou nd svete, ml l jak růže V rozlivělě, si J

jsme gen
lšvápein
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.. niadi se nesejdern vic.“ Není nejhorší. Nevěra a lhosteje
' se sice obírá Pisrnern, ale přece denně si Z něho něco

opakiij _,, tají si totiž ezi sebou Zvrhie usuzujícez Krátký a
teskný jest ...as života na o, proti smrti není le-Ĺku,oa není známo,
že se kdo Z podsvětí vrá . ~ i"\íuže tedy, užívejrne rozkoší, ktere
skutečšiě jsou, rychle ine.. tvorstva, dokud jsme svěžil řlaplfl
hujrne sevdrahýrnl a vonidly, at nemine nás žádný květ jara.
`\./ˇěněme se růžemi, .arve než Zvaditou; nebud' louky, které by ne-=
přešla bujnost našel l`‹likdo 2: nás riebudl bez účasti v rozpusti osti
naší; všude Ztistavme Znamení veselosti. Vždyť to jest úděl
tof náš losl“ (l`t/íoudr. 2l“9.j

°„ d X 1,
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'l`yto duvo -y bohužel rozhodují při lbe povolání skoro napořád.
Ívlaterialista nemá džftvodn, proč by se především tázal: „Ve kterém
stavu budu moci svými vlohami vykonali co neji/z'ce dotžré/čo ?“
Prázdným ~z`vukem jsou mu slova: ,,l-liedejte nejprve království Bo-
žího a spravedlnosti jeho a všechno ostatní bude vám přidáno“.
Nechci přesvěděovati mládež toho druhu. jedná se O ty, kteří
mají jiny otní názor, uznávají vyšší smysl života a cíl. Chci při-
pomenouti .tlavní Zžásady, kte-rým se musí říditi mládež. věřící při
volbě povolání. Netií to Zbytečně, nebot českou literaturu máme Zde
chudou. t'_Známy jsou posud populární brožury: od Weignera
v Ůbčattskě knihovně, od lˇlusál‹;ově ve sbírce „Pro dítě“, obě s titul--›
lem: Volba povolání. Snad také ii/íasarykova Akademie práce vydala
již přednášky kursu o volbě povolání.) y

Při volbě povolání není' naprosté svobody. Lidstvo jest rodina
lšoží. lšůh jest náš Pán a Ůtec. jsme dělníci, dílky Boží. Neniílže
si služebník Zvoliti jakouko iv činnost bez ohledu na pána, ani dítko
bez ohledu na otce. lflůli pečlivý lˇlospodář sleduje určitý cíi
a dle něho ustanovil všem 'n řád. Libovolná činnost činitelů v
řádě tom vedla by k chaosu, cíle nebylo by dosaženo. Proto svo-
boda volby jest jen v určitých mezích, pokud se totiž aspoň neruší
tŤimysly lšoží. tÍÍílem, který lÉ*štili_ lidstvu jako Pán vytkl, jest jeho
Čest a věčně blaho naše. íído nepracuje k tomu cili jakkoliv, vyfl
rnyká se řádu lżìožírnu. 'l`o jest onen služebník, který řekl vzdorněz
,,blechci.sloužiti“. Ale pak vezrne odplatu svou. A co jest lidí. kteří
nejen í: nechci sloužit, ale kteří ani Pána ani Űtce nechtějí
znáti .

Kdo c za miluje pána, snaží se vyplniti jeho li. Dbá jeho poflć
lžıyrrit, ěini, co on chce. Nišěiní, co jemu saměmu se líbí, ale jde tam,
kam posílá, volá ho pán (odtud povolání, poslání). Proto prosíme
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,nitě volbě povoifíıižz' žšořza za oSvž'cern' rozızntrz čt pomoc. jak jest možno,
že některá povoiánr jsou preplněna a v jiných nedostatek? Rozum-›
ný hospodář by zajisté síly služ.ebneÍ v řádněm poměru rozvrhl,
aby hospodářství prosperova-lo. Proto nezdravý zjev ten jest proti
vůli Boží. .ll4íno,ar' .tadtˇ.ž volí povolržržr' výslovně proti válí Boží, nebot
Bůh jistě volá více dělnikti tam, kde jest nápadný nedostatekl
.li/ínozí nechtějí slyšet hlasu jeho a každý má svou výmluvu. Ale
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hodný služebník vida nesnáz pánovu, sám se hlásí ke oné práci, jeflli
k ní jen poněkud schopen a nedostatečnost svou snaží se všemožně
doplniti, jen aby mohl vykonati co nejvíce dobrého.. To uvaž do-
bře, kdo ještě věříš a ctíšvůlí Boží! Tím spíše o tom přemýšlej,
kdo si namlouváš, že miluješ Boha! Milovati Znamená plniti vůli
milovaného. A po čem Bůh nyní nejvíce se ptá v lidstvu, kde že
jest žeň veliká a dělníků málo? Slyš hlas svědomı', (Z milııješ-li Boha,
mıısı' tebou prochveˇZ' hlas touhy Boží po dııšúzh. Jdi za ním, staň se
učedníkem Páně.

Takové povolání jest povolání Bohem a činnost tajest nejvyšší
službou Boží. Volíš-li dle sebe a světa, vyhovíš sice bohu svému,
ale také naděješ se jeho odplaty, když přijde ke konečnému Zúčto--
váni. Otec však poctí jen ty, kteří sloužili Synu jeho.

»Vím však dobře, co každému tane na mysli. Zvolil bych si pofl
volání kněžské, ale jak budu živ?l“A mimo to, všechno to pohrdání
a jiná těžká seb.eZapření! Věř slovům Božím: „Starejte se nejprve
O království Boží a spravedlnost jeho a vše Ostatní bude vám pří-
dáno. Vit* zajisté Otec váš, že toho všeho potřebujete.“ Hospodář
nakrmí své dobytče, které mu slouží, a .ty se bojíš, že Bůh tak
neučiní služebníku svému? Dokud bude posledni bochník chleba
na světě, bude Z něho řádná skýva pro řádného kněze, pravil jeden
exercitátor. Ti, kteří pro to „přidáno“ utekli ze služby Boží, sloužili
buďto /'en pro ně anebo hlavně pro ně. Povolání kněžské bylo jim
jen živností, mzda věčná ničím, neb snad jen obráceně př dav/rem
k tomu dle nich hlavnímu -4 k živobytí. Nám však musípotřeby
životní býti jen přídavkem ke mzdě hlavni, k životu věčnému. A
pak nezná láska oběti?! Kdo jde ZaKristem. musí býti hotov vše
opustiti, vše snášeti i život dáti. Lidstvo jest schopno rnnohe'lıo
heroismu k vůli světu, ale heroismu pro Boha znáti nechce. Avšak
jsou ještě tací, kteří váhali by jíti na kněžství, kdyby byly hmotné
poměry značně příznivé, a právě proto šli, že mohou osvědčíti ne“
Zištnost a obětavost. jiní opouštějí pole a skrytý poklad, oni stou-
hou a láskou pole toho se ujímaji. Nlladéınu muži sluší heroismus.

,Jíti a výti S davy jest slabost bab a známka nesamostatného ducha.
Bud' silným a neodcházej s bohatým mládencem, jemuž líto .bylo
zboží „a pohodlí světského! -- v r

|lllll'|llll Illlllllllll
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josEFjANćíKz
NAŠE TI-IEOLOGICKÉ STUDIUM.

Ř V poslední době velice se mluvilo O nutnosti reformy theologicv-
kého studia v našich zemích. Atreiorma Skutečněiííprovedena bude.
Přál si toho sv. otec Benedikt XV. vlistě biskupům československým.
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Hlavní důraz v ìistě tom kladen na to, aby studium bylo u nás
upraveno dle nového kodexu církevního práva can. l3tš4 a lšôtš.
Ovšem v našich poměrech úprava taková jest těžko proveditelna,
zvláště při známé „přízni“ vlády k Církvi katolické. -~

V tabulce podávám přehled studia theologického v školním roce
l92l-22. Kolegům, kteří mně zaslali zprávy, srdečně zaplať Pán
Bůh! Ze slovenských seminářů nepodařilo se mi získati informací.
Pro srovnání uvádím studium na fakultě Záhřebské a vídeňské.
Celkově vzato mezi jednotlivými ústavy podstatného rozdílu není.
Téměř všude každá hlavní disciplína přednáší se 22. jen rozděleni
látky po ročnících je poněkud jiné. Ve většině však je snaha před-=
měty mnoho neděliti po ročnících. -- Na fakultách pražské a olofl
moucké přibyly po převratu staroslověnština a srovnávací náboženfl
ská věda. Kromě toho vědecká práce jest u nich usnadněna zřízením.
seminářů, čehož ovšem Ostatní ústavy nemají. poněvadž vláda (ve
snaze koncentrovati theologickě studium jen na takultách) diecesní
theologické ústavy co nejvíce omezuje a omlouvá to malým počtem
bohoslovců. jinak ovšemr jest tomu při jiných fakultách, kde se môc
na to nehledí, chodí-li kdo do přednášek, či nic. Však známe ten
dvojí loket! ~-- 0 úpravě studia theol. v intencích Benedikta XV.,
jak se v mnol h ústavech chystá, podáme 'zprávu na rok, dá-li
Pán Bůh zdravi. ---2 ' 4
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Na KONCI ROCNSIKU.

:S pomocí končíme 53. ročník hosiovcckého ,,lVí.Lısea“,
vážeme pátý sešit k vydaným čtyřem. L před námi knížka o liší)
stránkách a vybízí nás, abychom se o vyslovili. Najdeme tam
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plody své práce. V literárním ohledu nejsou to vždycky 111/ae, zralé
hrozny, naše plody mají ještě zatrpklou příchuť. jsme dosti upřímní,
abychom si to přiznali. Nikdo nám to ostatně nebude míti za zlé.
Uznáváme nevybroušenost svých perliček a snažíme se o pokrok
v tom směru. abychomsvé myšlenky vystavovali stále vybroušenější,
aby uspokojily vkus klenotníků, odborníků. Ráz perel mají naše
práce jistě v tom že obsahují ušlechtilé. myšlenky a jsou svědectvím

, Š, ' - vrmladého zápalu pro slávu Boží a dobro nesmrtelných dusí. Diky
Bohu za to dobré, k němuž nás uschopňuje! 2

Máme za sebou rok těžký. Předvídali jsme obtíže na počátku
svého díla a proto nás nepřekvapily. Bylo to hlavně nepochopení
u kněžské veřejnosti, které nás zarmucovalo. Chladně vrátili někteří
kněží náš časopis, často i teprve druhé číslo, které je snad rozla-2
dílo vloženou složenkou, a nepřipsali ani, proč nás zarmncují. Mezi
tou řadou jmen našli jsme i jména těch, kteří sami v ,,lVl.useu“ se
chopili poprvé pera. Byli bychom přijali jakoukoli výtku nebo omlu-
vu, ale to chladné „zpět“ nebo ,,neobjednal“ nás bolelo.

Jinou obtíží byla otázka tinanční. Zel Bohu, na světě nyní ztro4-
skotá mnohý významný podnik o překážku tohoto rázu. My jsme
se udrželi nad vodou a získali si zkušenosti pro další vedení časofl
pisu. Také obtíže vnitřní se vyskytly, jak ani jinak nelze očelšávati,
vždyť bylo třeba navazovati styky a hledati spolupracovníky. jinou
obtíží byla vzdálenost tiskárny, práce spojená S expedici časopisu
a pod. Všechny oběti však jsme přinášeli rádi. Náplastí na bolesti
byly nám projevy uznání a pochopení. Ustnímí i písemnými projevy
a zmínkami v katol. časopisech byli jsme povzbuzováni. Adrniniflfl
strace S' díkem zaznamenala dárky na ,,l\/luseum“ ve formě pře“
platků. Zaplať Bůh zakaždé přátelské slovo a podporu! ,  

Předkládáıne svému čteiıářstvu 53. ročník v důvěře, že bude
uznána ušlechtilá snaha bohoslovcůuplatniti se ve víření duchů
také na poli literárním a zasáhnouti do života našeho národave
prospěch idei Kristových. jdeme ve šlépějich Sušilových a jeho žáků.
Křivdílo by se nám, kdyby se někdo domnival, že jsme opustili
heslo Sušilovo ,,. . .Církev a vlast ty V mojich milují sestersky se
íiadrech, . .“Nikoliv,“ naše láska k vlasti budí lásku k Církvi, jež
národu tolik dobrodiní prokázala a jež jedině může mu pojistiti
další rozvoj, a naše láska k Církvi nutí nás milovati vlast, která nás
pro Církev odchovala. Sušil nám zůstává vzorem kněze ideálního
aapoštolského, jako byl vzorem svým žákům. A Z

Naše práce koná se dosud v nepatrném měřítku. Zahanbuje to
skoro, že vydáváme bohoslovecký časopis v 700 exemplářích, ač
jenom brněnská diecese sama má skoro tisíc kněží. Není bez 'zají-4
mavosti, uvedu-ji,že Z našich odběratelů a čtenářů jest asi 490 na
Moravě, 145 v Cechach, po l0 ve Slezsku a na Slovensku, přes 20
v cizině. Pro nastávající rok jest naším úmyslem vyjíti z l<atakomb
-~ rozšířítí časopis, ucházeti se o přízeň v širších kruzích. K tomu

1 ina



potřebujeme, aby nám zůstalo věrno letoší čtenářstvo, a přihlásila
se sta nových přátel. O to prosíme.

Rozumi se, že časopis nejen chceme rozšiřiti. ale také prohloubiti
a zpestřití. Nové ruce nabízejí se k práci, budtež vitányl  

Na konec volám upřímné: Zaplať Pán Bůh všem, kdož mne
podporovali a odkazují milé „Museum“ nástupcům s přáním Božího

tpožehnánk

. Redaktor
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NÄROD A cínkev.
Národ s církví sjednocený je totéž co vlak po kolejích jedoucí.

Vlak není tak libovolně řiditelný jako na př. automobil. Strojvůd-
cova vůle nerozhoduje o směru jízdy. Vlak je v tom smyslu ne-
svoboden; je však otázka, je-li protoi nedokonalý? Právě na-2
opak, že jeho strojvůdce nemá vlastni vůle, že musí jeti po kole-
jích dávno vyměřených a položených, právě v tom _je jeho doko-
nalost, neboť jen proto tak rychle uhání a tolik toho uveze, že
jede po kolejích. V_ kolejích je tedy dokonalost vlaku; poněvadž
ale je svoboda tolik co dokonalost, je v kolejích i svoboda vlaku.
Svoboda záleží V tom, že podřizujeme vůli svou vůli dokonalejší,
abychom snáze překonali překážky, které jsou nám v cestě. Vlak
4 národ, koleje --- církev.

Vyjede-li vlak z kolejí, rozbije se; koleje však zůstanou vždy
krásné, lesknoucí se na slunci jako dvě úžovky.

Když vlak neopatrností strojvůdcovou vyjede Z kolejí, kolejím se
nestane nic anebo jen maličko se porouchají a brzy jiný vlak začne
na nich nádhernou jízdu I když se jeden národ odštěpí od církve,
církev proto nezahyne; jiné národy budou se těšiti z jejího
dobrodini. A _

V elegantních coupés vlaku je plno pasažérů: sedí tam, baví se.
čtou, spí, jedí a ani ve snu jim nenapadá, že to jejich pohodlí je
podmíněno těmi kusy železa, šrouby a pražci. Nemyslí na to. -4-«
Tak i národ. Zijeme, pracujeme, obchodujeme, máme umělce, vědce
a protesory: máme kulturu. A tak už jsme si na to vše uvykli,
jakoby nám to odjakživa náleželo, a jako by to nebylo velikým
kulturním dobrodínímcírkve. D. P.
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josEı= HUDEčEKz  
VÉROUČNÉ ROZDÍLY MEZI PRAvosLAvI'M

A clkkvl KATOLICKOU.

Prozřetelnost Boží řídí dějiny světa a občas dopusti události,
kterých by se člověk nenadál. Nlarně se namáháme, abychom po~
rozuměli některým zjevům adopátrali se, proč zařídil Bůh věc tak
či onak. Písmo sy. často žasne nad moudrosti Boží. Známá jsou
slova sv. Pavla (Rím. ll, 33): „Jak jsou nevyzpytatelné úradky jeho
(Boží) a nevystížitelné cesty jehol“ Nejnápadnější z podobných
událostí je snad východní' rozkol v IX. az Xi. století. je jisto, že
byl připravován .některými zjevy, ale úmysly Boží zůstávají nám
tajemstvím, . 4 -

Roku 1054 byl definitivně přerušen styk mezi církví západní a
východní asrhísınrı se stalo žalostnou skutečností. Naospravedlněni
rozkolu. vyslovil Cueruı'urı'us proti latinské církvi klatbua formulo-
vul t. zv. bludy [čZZ'“ínı'l‹ıŤ1. Bylo jich 22. Některé výtky byly nepravdivé,
některé malicherné na př. že biskupové nosí prsten, že latinicí jedí
v pátek sýr a vejce, že křtěnce jenom jednou ponořují do vody, že
holí vous a pod. „Rekové příliš zaujati svou domínělou orz*/Zodoxı'z',
jakož i svou duševníi kultuľnı' převahou nad Západem, nepociťovali
již upřímné touhy vstoupiti ve spojení se Západem“ -- praví Dr.
Samsour ,,Církevních dějinách obecných“ str. 418.  

Pokusy oÍ .sjˇerínoce/ıč' Reků S Cíı'/rvı' neměly trvalého výsledku,
nebot' vyjednávání o sjednocení vedly Za'/'my ,oolı'íı'c!‹é. Církev vý-
chodnı' se časem rozštépıˇlu na církve národní, ale nenávist proti
latiníkům-flkatolíkůin je všem společná. Katolíci jsou v očích lidu
považováni za bludaře a skoro pohany, takže ani katolický křest
není všude uznáván jako platný. 2
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Z.fr přeáfržž/ráz sjeu'rZocerZ.í iÍr'rˇžífvr' áržríriiírifřrozz jsošš v,vrřrívrZÍž“š,v ízfěrrrv
Zrčné r“ozrÍr!jv. Všímnemefl-ii si jich, shíedáme, porí.sřrrrínýc!t r“ozrž”r'žri
fzeru' a tedy žádoucímu sjednocení obou církví nestojí nic v cestě.
Věroučziých rozdílů skutečně nebylo, ale byly vyrrryšierzy jako zář“
rnžrz/ra' roz'/kolu. Nejsou tedy příčinou rozkolu, ale jeho fzrísz'eoí/ì:°errr,
jak praví Dr. Crrivec v ,,Pravosíaví“ str. iti. To aíor`í:`aZrr,r'e ,iejrcřš
ríejrˇišný vývoj. Paktum je, že se ve itjýpočtu věroucných rozdíiu free
shodujz' uni ıšřećžˇnr' pro_,I'e`vy nesjednocených církvi anijejich theolovfl
gové, nebot není vrchní autority ve věcech víry, jakou máme v
Církvi. katolické. Poslední riřeohu' ,orojev .řšecíré cZ'r.kve, okružní list'
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zení Ducha svatého také od Syna ířilhšou
Ďrcsny či ne vasenv chtěl; cpik ese;

patríarchy Antima Vit. z r. lddě vypočítává tyto rozdíly: i. Vychá-2
2-:ˇ 2 l' .__

lˇ> `*' k ˇ ,' 02.4 1 ...l -_ _ji`;.
způsobou; 6. očistec aj odpustky; 7. Nepos ` ' ˇ ' `
Q .ˇ .zf 4 'v . ,ˇV~' A Pú.,papczskyprımat, Q. papezska neomylnost.

.žřrzsrkrž ššv.fšoo'u Z r. .žádá v náčrtu polemicke
katolikum uvádí tyto rozdíly v nauce: i. Počítán
knih St. Zákona mezi kanonícké a zákaz čtení
2. Vycházení Ducha sv.; A3. Neposkvrněné po

V 1 V r 7 Vdeoicnem; á. Učení o pokladu zasluh svatých;

ři rozdíly v obřadu jako věroučné.
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váním; b) udělovatel a obřad sv. biřmování; cj používán
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dostiucínem za hříchy. jsou tu .zase rozdíly podstatne smíšený s
rIZrZ!r'cf2ez“Iz_jI*žnZ'. je zajimave, že ruský obřad pro přijímání katolíků ž
do pravoslaví žádá pouze zřek.uuti katol. nauky o vycházení

Éäi...94-3"^“

církevních. sněmů“.
!?ozdz'.fy ohřao'Iu'mr' se nehućta Zahývoti. Nejsou “ ist t .Í t.Ť.**“i

/'“‰1 4.1' 'ˇ “'>ř ˇ !“' tí Z “ . 2:“tuto. porzccízovu sjedrzoceirjrrz recry oorud, ba
zachováváni. Z toho je patrno, že obřadním rozdík., ,z , . .Q ., B keio vyznamu. Zajimave jn., ze ne ové zdůrazřiovŠ;ÉĚŠ`~<,_C,
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ęnnııvno ı-na

é a jen generální zřeknutí
dici a rozhodnutím sedmi

Ĺoâllílčt ľfël/'
rucn jeho

nepříkládá `vel~4-
proti ka`tolíkům

neZinè'nz"íe[ıZosr obřadů, ale sami měnili ještě po rozkolu. Proto
vznikl v l7. stol. roz/ro! ruských srurověrczí

Nejstai“ší věroučný rozdíl je ımuíro o Duc/Zu sv. říˇožˇius první vytkl
latiníkům, že učí vycházení Ducha sv. od Otce i Syna a přidávají
do nicejsko-caříhradského vyznání víry siovo ,,Piiiocjue“ (Spiri2tš.nu
S. . . qui ex Patre Fílíocjue prˇoceditj. Řekové svou nauku opírají
O církevní otce východní církve a jejich tormulí esa náves; eøžš
»inne t. j. Duch sv. vychází z Otce skrze Syna. l/e sírurecfzosíi není
porlsíuífze'/to rozdílu mezi učením západních otců a východních a
tedy naukou katolickou a řeckou. Dr. Grivec v ,,Pravoslaví“ str. 2ˇl
správně charakterisuje rozdíl takto: Luzflirzské učení zdůraziíuje rose
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hodnějì vycházzení (Ducha S\/.Š Z čivčžzı íàøžslfýe/Z 08012, ř}€‹':/še' učení
`x/š..2`›.š< jasněžì Vyičžšìřuje j€a'fZ0ž"z0 Zxžifladız (ex um) prìncifl
pis Spìratšošgšìëšš. . . Lażăššsłžıé ké mi se ššrásššě dopìňııjíz
łażinské Vyjádření jžšsái ìší, pašž hľuıbší -- Tato
šfázžmst výršızíš na Zápzšaìš V ˇzą byža Šìž Od 4. SÉOL a nauka
šaìšššská uš-:byša Ošıìsfjšuııćššìa :`žLš'š.€in3/ž`š`z 'ˇ kevıìššıı ˇ Při Sjaždnovfl
šıovżìcícìê pokusech* žšžšž V żflfšża _`ıšaš1€`;žš €š.«;O“=vˇé čš shodli a Círfl
Ššgev kaìol. šìežá‹iaìa~€f:flŤ.x Sješıšššoaêných, fšłczy do Symboflla pošaìì
„ÉFŤ çwìe“. A

“.,f;šÍ Qírk. Otcové 't\„øˇš`€Ťâí, Di “ šìzjìêın .żçjevčzje Skrze Syna
Zž“šá\/aji, že ÉOÉO Zševovššnš ` od V pšaváìivérn ıfycízdzefzzf

:Skrze Syna. loìšus však ;;“fl;ìzpˇšš“čì “` 'ˇ pšššfod Skrze Syna a po
šìššm mnøzš ˇìží tìıeošogšwé a Íak propast, kde jšvnení.

CO se É' ćžodaflfzž , Ĺffšˇčšžgčzê“ V znjx/` byì přijat ve Spanëìsku
jíž 1“. 5845, ‹/y cšávno mzš-<;Oì€m, Římě byl přijat V H. Stoìk
Šę jasno, žćž Fíížbqzže šZč;“fl;š!š`Sfl'?ZZąi€ blšizđfšě š›z"i'jz/ za nepoznìěňuje sku-~
ìzčščnë Symboša. ˇRusšáý à%á=“Oì<ìıgž; Ž`š\.,fš'ž€;šOv p1`OhšaZšuje,ž€ Cíıflflžvníhsfl
1`“€›Zš{Ošü nżčzpšiìâøbšš ťšøđčšżêk; žfížićłqžžžfi žjšodatek žen byl ìoìiko Za'ım`;š~fl
.fžzçfzž a ne přščšnoèš i“=:,›Zzěfć3!šZ.«

Ůdcššylky V ššaıšcę Q Očžššžčž čı vůl Čćzšižýžż/2 š*ži“ć=..§ž€fl?fz za hřícš
šš, Sgšćššăy O Éom dZ~mž_§í se od ììšš. SÉOÉ. to Oíázłša Spšeżíiá a mšnël
Éš`1€f3=ìOg`=fì SQ iržfızšìí. V Jšažži Vfiýcšıšččìšš cšš“É<‹.žv šììfąžcììììtłšy Š mše šniž
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Zžššľďeìé, VěÉšìmì=u učš, že š`šì‹:ž‹;íèššflìy` živých. “` ìáhajì pouze dušžm
'êiěcššä šżżżęří - ` žìøsíêzâečšìě ıìáškäši za Sšìıìıfiťžłšìčš 1`zřšcš“šy„ ač jìcšçš
šììowšìì. , ze p;“`ìmšLw“y pOInz:čhOı,ı i fakmfýnì, kżeřš Lııììřêłì
š/ˇčš Smrżeì 2 E m. CO se týče muk €é›ČiSż‹ì<.„wý›:fh, pøpšrají hmOtš“fl},ˇ/H
Ohęň všìchn M ÉreSt`{`š pOSım^żšìýcš“š nazývají Im/€í€S,}Něl<teřš mluví
453 Zvlášżżìššìı šra S jaššýššššsì cešnímă Stanícžššınì 1:, Zv. myíčzI“Sż1z*a,l<:€íš€:
áiììššbìøvé ‰ mucı duše. Ă ›

New/`yhš“a;në É“ ŠSOU ` 1 š“`y 0 ćžflsíăčzčízfzëišš' čr pa/%a'žzž' za by
Odpušżěne. V kążešzìš łaš“€ìOvě pı`čžvš,,ž€ pokčšııí při ; -z

M- š“uSì<`y epššřzffzzflj ~~ žıëzìadťfl na uSmž1`€m hšˇšchu a pr`€mO-
= hřššnčšíšìo Zzvyššu. Ná`fl.fě`iSš»“výs%š0dšìâ üìćčoìżšgøvé pod všivem px`O-

šmżìsšmš I“šznávajž poăáˇfzž' genem výzfšafiš Iěcˇívý az výc/mvfzý, rıćš
sčitšsřaìšcę. Ý

Báçìš pfoìi Oáígffžfžšžžłfžžffľš zahájil na V " ˇ první i"\/ìał<aš“i_š, význłašínný
mský %:h€0ì0g„ Běží hi 0 ìvršžžžˇflí, šuhy Krìstovy a Zejména
S\/aˇìýfàh š“š<ą>.§SOı,š š`ż€ì<O1šž:›Čššé, aby Znich mohla. udíłšší Odpı‰žSíšfl:5zˇ
zjflodše přání. jiržašš Sašššì uzš“šá*v*čı§í Iìčžkčmzžšcnøsì Zásluh Kristových.

Novější flšeołogovè útočí na ššzšìošìcšžoıı šıaukıš 0 ì›yÍ‹:0zZp€/ZZ' a
`»/3/Éý!<ají ıìáiìı ,,AjZ‰Zf”ěa'žˇ:š>fš*ZZZS“ -« prý kčšìüšâci vidí vč.“ výkupném díle
ćìsżìě pfčìvní čšžì Satžsřêìžcžš bøžsìžé Spııavêżáììnosíı a přehlížejí lásku
ÍŠÉŠOŽĚ a Iifliískou aid, je Zajžıììaxfšš, že velcí ıřhęolügovév Px/Ěałcev, SK/ěżfl
30-V a Š. považují rozdššy V učzžaıìí O Ťěchto `vˇš‹:€ch za napodstaìtšfšé a
ššøııdí, že by se tu katøiícì S šıesšeêššìocenýšìıì brżzo Sš“flO€ìšš_

CO se *[§§*‹Ťř€ šìêzıšššżyˇ łšażoššcšáčë O ZZêpčjšsifıvfiımëizčfžz počeíz' nejhł. Paııny“
Marie, byla pøphášiša, š“Ozh‹í.›€íně_§š Éìêžpra/e Oaš ii ì854, kdy bylo n€pO--
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skvrněné početí prohlášeno za dogma. jinak je P. Maria na Východě
vroucně uctívána a naše dogma neodporuje učení starověkých círk.
otců ani liturgii východní. V nauce o dědíčızém /Zř1'c/ıız není rozdílu,
ač někteří východní theologové o rozdílu mluví, aby těch „rozdílů“
přibylo.

Rozdíl však je v Sezrza/na knih Písma Sv. Vyznání víry Petra
lt/logily i Dositejovo ze l'7. století mají týž kánon Písma sv. jako
Církev katol. Vliv protestantismu však způsobil. že od 18. st. upírá
se t. zv. knı'/za'/n deLıZ°erokanonı'ckým* božský původ čili inspirace.
Slovanské církve východní uznávají knihy deuteıˇokanon. za pouze
církev/zZ',ˇale użıˇíečrzé a íískrıoıı je Za'/”oveı`í S kzzı'/Zemi proZ*okanonı'-
ckýmí. Recká církev je V této otázce nejednotná. Co do čeíby Písma
sv., zakazuje také pravoslavná církev laikům četbu bez církevního
vedeni, nemůže tedy vytýkati nic katolikům. T

V otázce /Zerozlııčnosízˇ ma/Zželsívı' je pravoslavná církev volnější
než katol. - dovoluje rozluku Z nělđerých příčin (Cizoložství a j.)
a nečiní rozdílu mezi rozvodem a rozloučenim manželství.

Nauka O primdíız římského papeže je hlavní věroucˇrzý rozdíl a
vlastně jediný, což přiznávají mnozí theologové nesjednocení. Kdo
uzná primát a neomylnost papežskou, přijme i v ostatním katolické
učení atak zmizí všechny dogmatické rozdíly. Na druhé straně po-
pírání nauky o primátu mění názory na zřízení církve a věrouku
její. Zde je tudíž kořen rozkolu a pramen všech rozdílů ve víře,
abych citoval Dr. Cırivce. Vrchní prokurátor ruského synodu Poběvz
donoscev vyjádřil se roku 1893, žeje papežoi/0 prveizsżvr' jedinou
va'žıZoıı překdžkoıı Sjednoceızí. T

Do ll. nebo aspoň 9. století uznáv-ala východní církev primát
papežův. Svůj odpad odůvodřıuje tvrzením, že primát ve Církvi má
podklad pouze církevní a historický, nikoliv božský. Co je původu
církevního, tedy lidského, nemá prý nezměnitelné platnosti. Hísío-=
rícký podklad primátu papežova uznávají všichni vážnější theologové,
ale v lidových (populárních) Spisech se i toto bez důkazu popírá.
Toto stanovisko je sice pohodlné, ale nesprávné, neboť šíři mezi
lidem nesprávné mínění o Církvi katol. a nenávist k ní.

Církev katol. učí, že Syn Boží založil Církev s vidíte!/Zoıı hlavou
Petrem a jeho nástupci. Důkazy čerpá Z evangelíı' a tradice Z' rozızma.
jasná jsou přece Slova Páně: ,,Ty jsi Petr a na té skále vzdělám
Církev Svou a brány pekelně jí nepřemohou“ atd. Nebo: „Pasiž
ovce mé, pasiž beránky mé“ a dále: ,,l\/lodlil jsem Se za Tebe, aby
nezhynula víra Tvá, a ty někdy obrátě se utvrzˇuj bratry své.“ Slova
Písma sv nepřipouštějí jiného výkladu než jak jim rozumí Církev
katol. Tradice a dějiny Církve jsou stálým svědectvím pro správ-
nost nauky Církve katol; Pro spor s nesjednocenými jsou příznačná
zvláště Svêdecívz' východızíc/Z církevních otců a praxe všeobecných

* Toto rozdělení týká se doby, kdy byly přijaty do kánonn t. j. jako inspifl
rované ode všech obcí církevních.
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sızëmů církevních až do rozkolu. Primát nebylpopírán, ač někde je
těžko rozlišovati, byl-li uznáván za instituci božského původu či
církevního. Správný katol. výklad citovaných míst Písma sv. uzná-
vají iípľoíesíaızíe' na př. Harnack, Holtzmann, jůlicher, ale popírají
pravost textu. Nezbývá, než aby :nesjednocení si vybrali něco z toho
dvojího. Aby však přijali nauku katolickou, k tomu jsou vedeni také
svýıni Iiíıırgíckýrni texty, jež hlásají ustanovení Petrovo a primát.
Petr je nazýván: základem Církve, prvoprestolným, pastýřem všech
apoštolů a pod. Papežové Martin, Lev Velký a j. jsou prohlašováni
v liturgii za nástupce Petrovy. Proto je nedůsledné utikat od staré
nauky. a vykrucovati fakta.

Východní Í/zeologove' si pomáhají z rozpaků tvrzením, že pouze
Kristus je hlavou Církve a není jiné vidííelıze' hlavy. Nejasnost se
zvětšuje ještě tvrzením, že se musí ciıkev pozemská řádně pojíınati
zároveň s církví nebeskou (Malinovskij), kteréžto nemůže vládnouti
žádná moc viditelná. Důsledky odsztraızěizzí vidiíelıze' hlavy a nejvyšší
autority ve věcech víry a ınravů vidíme na Východě zřejmě v raz:-
padııııíı' výc/Zodızı' církve na národní církvičky a v neschopnosti ko-
nat všeob. církevní sněm, jenž je theoreticky jedinou nejvyšší mocí
v Církvi. Pravoslavní považují Církev výlučně za ınysíícké telo KrZˇ~
síovo a nikoliv jako právní společnost. Světlov učí, že .církev vi-
ditelná a neviditelná jsou spojeny jako duše a tělo; podstatou Církve
jest její neviditelná stránka, která může existovati bez viditelné
stránky: tedy jest Cırkev živy organismus bez zevnější organisace.
Důsledkem této nauky jest, že ani ve východní církvi není viditelné
jednoty, což také chápou nesjednocení theologové. Srbský biskup
Nlilaš učí, že /'ed/Zoía mezi národními církvemi ınůže býti pouze
dııclzovrzí. Známky této duchovní jednoty jsou prý shoda víry, ducha
a praxe a vzájemné obcování. Ve skutečnosti se tato jednota na
Východě nezachovala, na př. katol. křest Rekové zavrhují, Rusové
uznávají; Ba]/zařz' byli vyobcováni cařihr. patriarchou jako schisrna-~
tikové, ale některé východní církve dále s nimi obcují jako s pra“
voslavnými bratry. Tisíc let již trvá rozkol a nesjednocené církve
se nemohou dosud sejít na vŠeob.SIZên2a. Kde je několik n.a'i'odnZ'c/2
církví, nemůže se mluviti o jednotě církevní. To cítí i theologové
a hledají hlavu cz'/'kevızı' -~ navrhují svěření dohledutna církevní
jednotuněkteré církvi Cařihrad svůj primát na Východě dávno
Ztratil. .

Z toho volání po autoritě vidíme, jak ızepřırozefzý je rozkol a že
se musí hledati :Z(íı'Zražky, když se zavrhla instituce samým Kristem
založena -- papežství. T

Církev katolická nevytýká východním nesjednoceným bludařství,
nýbrž pouze rozkol. Odtud snahy o Sjedfzoce/21', ne O obrdcetızz Vý-
chodu. Z toho plyne, že jsou Rekové, Rusové a j. nesjednocení
pıpvoveˇrfıějšı' než na př. protestanté a j. bludaři. Ne,t7ra'v€nı však
Východ si přidává titul orthodoxie čili pravoslavít. j. pravověrnosti
S hrotem proti Církvi katol.,jakoby ona přestala býti pravověrnou.
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Východní církev nazývá se ráda církvı' sedmi obecných círk. Snëınıí,
poněvadž neuznává toho, co bylo ustanoveno dalšími obecnými
sněmy. Podstatou svého učení je částí katolické Církve, jež zů-
stala na stupni svého vývoje V 9.“-ll. stol. Učení katol. církve
se ovšem od té doby nezměnilo, neboť i dogmata později prohlá-«
šená byla čdsżı' nauky všeobecně v Církvi ızzndvaızé od dob apo-
štolských.   v

je jisto, že učení nesjednocených biskupů a theologů neshocluje
se ve všem S naukou sedmi círk. koncilů. Už rozkol sám odporuje
jejich nauce o primátu římského papeže. Bez stálého a neomylného
vrchního úřadu učitelskěho v Církvi je vůbec ızeırıysiítelızo, aby na-=
aka byla po staletí Zaclzoı/dna neporııšena. Odtud stav východní
církve je abnormálni a anarchický, jak praví Vlad. Solovjev. Jenom
zásadní kofzservaíívizost brání, aby' církev východní jaká taková zaz-
šla do bludů. jednotliví biskupové a theologové však nejsou v na“
uce a výkladu jednotni. Ani mezi Symbolíckýmı knı'IzamZ"2 není sou“
hlasu ve všech otázkách na př. O očistci, časných trestech, inspiraci
deuterokanon. knih a j.

Solovjev vidí v obou církvích právem dvě rodné sestry, sice
rozdvojené, ale pravověrné a mile' Kristu, jehož nejupřímnějšíın přá-z
ním je, aby se tyto sestry smířily. Velíkán Solov/'ev věřil' v možzzost
sjednocenı' už před lety. Co teprve by řekl, kdyby sedožil nynějších
událostí a stavu Ruska po světové válce a pod' knutou bolševismul
Církev pravoslavna' ııeobsídla v té hrozné zatěžkávací zkoušce. jak
zcela jinak vyšla Církev katolická Z hrůz Světové válkyí Ale na
l/ýc/lodě jíž Svíıtd. Zřícení bolševisınu je nedaleko a pokolení, jež ty
katastrofy přečká, bude lidem Páně, mezi nímž třeba vystavěti Bohu
velkolepý chrrínz S/'edIIoceI11'. ~ - C

Vyzn. víry kijevského metr. Petra Mogily Z r.1640; Vyzn. viry jerus. patr.
Dositejesl672, Pilaretův katechismus. .  
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Ť Dr. EUGEN knoekáveit.
Dne 3. května t. r. zemřel v klášteře

želivskem převor Ph. a Th. Dr. Eršgerı
Kadořávek v požehnaném věku 82 let.
Narodil se V l\lěn`ı. Brodě 25. Vll. lti~i/iti,
l`“~lejvětìší :část svého života působil jafl
ko profesor na střední škole a to v9

Něm. Brodě a hlavně V Olomouci. Tam
habilitoval se r. na tlwologické
íakııltě pro křesťanskou filosotii, která
dosud v tlıcologickéın studiu byla po»›
míjena, ač Vlastně tvoří základ k daiv-
šimu studiu. l na brněnskéntı thcologifl
ckěm ústavu teprve r. 1876 poěal Dr.
Pospíšil přodnášeti iilosofìi. líadeřavek
r. 1891 byl povolán na tlieologickort
fakultu V Praze za protcsora lilosotic
aíundamentálky. V letech lt%97~98 byl
rektororn. university.

Dr. Kadeřavek je jednim z hlavních
representantů katolické filosofie u nás.
Poznal nesprávnost jiných soustav (byl
původně klas. fílologcmj a vlastni pra~
ci a přemýšlením došel k přesvědčení
o pravdivosti fílosotie aristotelsko-›~
scholastické. .ji pak věnoval celý svůj
život. Stěžejním dílem Kadeřavkovým
jest „Soustava filosoíše křesťanské Čili
aristotelickoflthomistické“ ve třech div-fl
lcch, již vydal r. 1Éi2() nákladem vlast-
ním. Celé Své jmění obětoval na jeji
vydani a celý náklad mimo asi 150
exemplářů rozdal. Důvody, které ho
vedly, aby tak velké dílo podstoupil,
uvedeny jsou v předmluvě. Filosofie
křesťanská: sl. jest filosofie nehynoucí
(perennis), 2. odpovida lidske povaze,
3. má cenu vědeckou, 4. jest prospěš-
nou, nebot' uspokojuje touhu po příro-
zcném vědění O Bohu, přírodě a člo-
věku, staví mravnost lidskou na při-
rozených pevných základech, pomáhá
člověku dosáhnouti přirozené dokonavfl
losti a blažonristi a nejvyššího cíle --
Boha, 5. má vliv na mravnost lidskou,
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jest v přateisřêém poměru k náboz
enství křestanskeniu, katolickémľu.
„Lépe by bylo společnosti lidské.

kdyby filosotii křestìurskotr se .řídil
život lidský.“ lvlnohcho odstraši ovšem
od studia díla tohoto trochu těžší sloh
a nezvyklá terminologie. (Bylo by snad
prospěšnějši, kdyby bývala ponecházfl
na ter`nilnologgie zavedená j. M. prel. Dr.
Pospišílonr, která již. se vic vžila.) Ale

přes tyto obtíže studium díla lˇíadefl
řavkova nezůstane bez užitku.

A/limo „Soustava tilosofic“ napsal
mnoho jiných filosotických děl, jim-iž.
šířil křestˇanskou filosofii mezi inteliv
,ę._`;fcncí.i jeho snahou bylo, aby i na
světských filosofíckých fakultách se
přednášela křestanská titosoiie a podal
vc tom směru dvakrate ministerstvu ra-
kouskérnu rnemorandum, kterého však
nebylo dbáno. Když tak se chovali ke
křestanské filosofii za „katolického“
Rakouska, co rnůžeme očekávati nyni,
„kdy Tabor jest našim programem“Íř
Případ Dr. Kratochvíla jasně mluvil
lvíusíme sipomoci sami! l\/íohlo se tak
státi jinde, proč ne u nás? -~

Kadeřávek byl také nadšeným kněz-
zem a chtěl přispěti svou hřivnou i kt
mravní výchově spolubratří. Proto přezz
ložil Chaignonova výbornározjímáni a
ještě krátce před smrtí postavil kněžvz
stvu před oči vzory, dle kterých by
měli žití, v knížce „Třistapadesat výborfl
ných kněží katolických“. Nyni bychom
mohli i jej zařadití mezi ně. Svým
životem a praci si toho zaslouží.
R. i. pt j. J.

K šeoesrírınáulvrsok. ok. josıšrn KUPKY.
7. května t.,r. dovršil 60. rok sveho

plodnou prací vyplněného života bý=«
valý profesor“ pastorálky V brněnském

lôl



alumnátě, kanovník brněnské kapituly
Msˇgr. Dr. josef Kupka. Nepatříme sice
kr jeho žákům, nebot' již. V roce 1913
ukončil učitelskou a vychovatelskou
dráhu naˇnašem ústavě, ale přes to,
chovajíce V srdci tradiční vzpomínky
na Všechny, jichž život spiat byl se
životem našeho ústaVu a zvláště S roz-
květem „Růže Sušilovy“ a ,,Musea“,
konáme milou povinnost, když mu pro-
stýmí, ale upřímnými slovy našeho
„Musea“ blahopřejeme ik významnému
jubfleu. › “ j

Dr. Josef Kupka jako bohoslovec zá-
hy. srostl s ušlechtilými snahami svých
kolegů a účastnil se plně pracív „Růži
Sušílově“. V „Museu“ uložil své literární
prvotíny. jsou to: Oktavíus (V roč. 18.),
O příčinách častých soubojů za naší
doby (v roč.i17., 1883) a Působnost
milosti a svobodné vůle (V roč. 18.) --
Po vysvěcení V roce 1884 ustanoven
byl kaplanem V Mor. Budějovicích, kdež
se soukromě připravoval na doktorát.
Po třech letech poslán na studia do
Ríma a za 2 léta složil doktorát tílosofie.
Po návratu do Vlastipůsobil jako kaplan
V Mohelně a potom jako katecheta na
něm. reálce V Hustopeči. V roce 1891
ustanoven definitivně profesorem pasto-
rálky na theol. ústavě V Brně. V té
době byl V Olomouci prohlášen dokto-
rem theologie. V r. 1913 pakjmenován
kanovníkem. - V literárních kruzích
theologických požívá jméno Dr. jos.
Kupky zasloužené vážnosti. Radu jeho
článkjfı Z oboru pastorální theologie pří-
nesl Casopis katolického duchovenstva.
Mimo to přìspíval do SS. Eucharistie
a Kazatele. V r. 1899 Vyšlov Dědictví
sv. Prokopa V Praze stěžejní jeho dílo
..O mši svaté“ a roku 1907 nákladem
V. .Kotrby druhé- dílo „O církeV.roce“.
K těmto druží se praktická gříručka
pro duchovní správce „Hlavnípravidla
o Vedení matrik“. Soukromá činnost
Msgr. Dr. Kupky jest velmi bohata.
Jest činný V „Apoštolátě sv. Cyrila a
Meto.děje“, V misijním spolku sv. Petra
Klavera, předsedou „Dobročinného sta-
vebního družstva „Sušila“ a při tom
neutuchlajeho spisovatelská činnost.
V r.1920 Vydal sbírku kázaní pro ne-
děle a svátky církevního roku. Pře-
jeme jubilantovi, abyˇVšemohoucí další
jeho činnost provázel plností svého
požehnání. Ad multos annos! _

. _* bŠ__.

SUFFICIAT Nosís Deusi
,Moderní pohané musí býti považo-

váni za méně cenné. To neznamená
jimi pohrdatí, nýbrž jen uvědomiti si
vždy, co vyžaduje důstojnost křesťana.
jedinou autoritou naší je BůhaCírkeV.
Není třeba, aby Kristus ustupoval au-
torítě světské, často Velmi pochybné.
To je přehodnocování hodnot a nesprá-
vedlivá koncese duchu světa.. Více
křesťanského sebevědomí! Vždyť světa
naprosto nepotřebujeme. -- Není jiných
velikých lidí V pravém smyslu slova
V lidském pokolení než světci,velikáni.

Nestavme na výrocich lidí,nábožen-
ství a Církvi nepřátelských, když ve
chvilkové sentimentalítě nebo V světlém
okamžiku řeknou několik rozumnějších
Slov. Není toho třeba; je to tak, jako
nositi zrnka písku na nebetyčné hory.
V této věci jsme Velmi citliví; ihned
se výroku chápeme a palcovýmí lite-
rami hlásáme, že se objevují „ohně na
horách“. Už to pojmenování „ohně na
horách“ je málo případné. Kdo nejde
s Kristem, i kdyby byl V očích světa
největší -učenec, není „na horách“, nýbrž
hodně níž! Tak děláme často nejzary-
tějším nepřátelům Boha vydatnou re-
klamu -- a oni zůstávají stále stejní.
jsme často všichni tuzezbabělí. Proč
se bojíıne státi se blázny V očích světa ?
Vždyt' není jiného prostředku k dosa-
žení přátelství Božiho. Písmo přece
praví Zcela jasně: „Si quis videtur
inter vos sapiens esse in hoc saeculo,
Síıılíus fiat, ut sit sapiens“.(l. Cor. III.,
18.) V řeči tak často shledáváme dů-
vody moudrostí lidské a vzapomínáme
na slovo Boží, jež je argumentum in-
vincibile. -- Nemějme stále touhu při-
blížíti se světu. přizpůsobiti se jeho
zásadám. je to nemožné,jako se nepo-
daří sloučiti oheň a vodu, a zároveň
nebezpečné 2 „Quicumque ergo Voluerit
amicus esse saeculi huíuS,"inimicus Dei
constituitur“ (jac. 4, 4). Takové koke-
tování nám neprospěje a úcty také ne-
přidá. Zde není místa ke kompromisům.
Dostačime si úplně sami. Proto není
potřeba zadávat si V důstojnosti kře-
sťanské. '

Dejme se úplně prolnouti zásadami
křesťanskými, ućiňme Krista Základem
a středemrcelého života  soukromého
a' veřejného. Kde najdeme lepší základ?

Nestůjme o přízeň světa 4- je bez-
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cenná. Ani si neuvědomujeme, jak jsme
bohatí my a jak uboze clˇıudičký je svět.

L. B.

I-ikon sv. PETRA V Římě.
Zesnulý papež Benedikt XV. nedlouho

před svou smrti dal svolení, aby ote-
vřen bylvhrob sv. Petra (Confessio s.
Petri) V Rímě. Proti otevření Confesse
vyslovil se v,,Köln. Volksztg.“ prof.Dr.
Styger la to Z toho důvodu, že by byla
zbytečná námaha s otevřením hrobu
spojená. iDnes.ˇ kdy je nesporně jisto,
že sv. Petr V Rímě žil, tam smrtí mu-
čednickou zemřel a tam též pochován,
otevření hrobu nepřinese vtéto otázce
nic nového. Sami protestanté -musili
uznvati faktunı pobytu a smrti Petrovy
V Rímě. Berlínský profesor Harnack
přiveden byl k názoru, že boj proti
tvrzení o pobytu a smrti apošt. .Petra
v Rímě byl pouhým důsledkem stranické
polemiky. Napsal ve svévkritické Chro-
nologii: „Ze sv. Petr V Římě byl atam
smrtí mučednickou zemřel, bylo kdysi
z tendenčně protestantských, pak tep-
denčně kritických 'důvodů popírán-o. Ze
to však byl omyl, je dnes každému
badateli,který není zaslepen, na bíledni.“

Jiný učenec protestantský, Hans Lietz-
mann, vydal r. 1915 zvláštní spiso po-
bytu sv. Petra a Pavla V Rímě, V němž
postupuje dle histpríckých dat úředního
kalendáře města Ríma od Furia Díony-
sia Filokala Z r. 354, pak dle výsledků
vykopávek Vaalových. Ovšem, nezau-`
jatá věda mluví jinak, nežˇ tvrdošíjná
a nesmiřitelná zášt odpůrců Ríma. Mohl-
li však pověstný Renan napsati : ,,~Má`m
za pravděpodobnou tradici o pobytu
Petrově v Rímě, ale soudím, že pobyt
ten neměl dlouhého trvání, a že Petr
podstoupil smrt mučednickou hned po
svém příchodu do věčného města“,-‹-
pak snadno lze si utvořiti soudoschů-
Zích čsl. sekty, na nichž kdosi „vědecky“
chce rozhodovati O dějinách Církve
katolické. -bš--

REFORMA CÍRKVE.
Nedávno uveřejnil olomoucký ,,Na-

šinec“ zajímavý článek P.Adolfa]aŠka,
jednatele „Apoštolátu sv. Cyr.a Met.“,
který cestuje do Ameriky, abytam pro-
pagoval hnutí unionistické. Na cestě

zastavil se V Anglii.Clánek jeho „Zná-
boženského života V Anglii“ líčí tamní
náboženské poměry a konstatuje, že
Církev katolická je tam na postupu.

Zaujal mne tento passus: „Katolická
církev jest V Anglii ve značném po-
stupu. Dějí se časté konverse, ale co
hlavního, mizí předsudky a odpor vůči
katolicismu. Tu jest nejlépe viděti, že
náboženský život se tu nevyvijí ústup-
ky, směrem k laxismu, nýbrž naopak
věrným plněním povinností“.

Tato slova jsou cenným projevem
správného pochopení pokroku nábožen-
ského. V naší vlasti se osvědčilajejich
pravdivost-. Naši jednotáři naříkali nad
formalismem V českém náboženském
životě a viděli odpomoc a záchranu
jenom V ústupcích, byt ne dogmatic-
kých: tak prý klerus i lid ohřeje zase
lásku k Církvi a nadchne se proživot
dle náboženství. Bolestná zkušenost
dala jim zápornou odpověď. Chtěli re-
formovati Církev a zašlidaleko ovo-
cem a důsledkem jejich práce je sekta
československá.

V té době nebylo u nás člověka,jenž
by schvaloval naše náboženské poměry.
Ze se něco musi reformováti, bylo kaž-
dému jasno. Ti katolíci, kteří byli u-
přímnější, rozřešili problém reformy
„Církev reformynepotřebuje, ale sebe
musíme reformovati dle návodu a před-
pisu Církve, a hned ozdravi naše ná-
boženské poměry.“ Toto heslo začalo
se prováděti a účinek se ukazuje. Co
se od převratu r. 1918 vnáboženském
životě u nás zlepšilo, stalo se zásluhou
těch, kdož přikročili k reformě sebe.
Tato reforma je nesporně těžší než re-
torrna Církve. je ktomu potřeba veliké
mravní síly, které právě naši reformá-
toři Církve neměli. A nemajíji dosud,
jak ukazuje všestranný zmatekvcírkvi
československé i nedůslednost a polo-
Vičatost těch. kteří zůstali vCírkvika-
tolické a chtějí dosud „reformovati“ ji.

Jakou radost naproti tomu musí míti
člověk, když pozoruje horlivýçnábožen-
ský život V části našeho národa, když
slyší volání po intensivní pastoraci i z
řad laických, když se plní kostely, aco
víc: Zpovědnice, když přibývá Sv.při-
jímání, když katolíci se stavovsky i po-
liticky organisují a nabývají vlivu na
správu státu! Vzor katolické ciziny pů-
sobí u nás také rozmach katolického
života. Zejména do studentského hnutí
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katolického klademe opräwnčné naděje.
Každý jednotlivý student, odchovaný
zásadami V V dobrem smyslu reíormnírni,
tšude jako katolický íntelígent magne-
tickou střelkou, jež potáhne k Církvi
a ke Kristu ty, kteří jsou dosud ospalí
a hknavk

Reformovatí sebe, tojeto pravé,čeho
potřebujeme. Užiji básí'1ickýclislov,Ne-
rudových: „Bude-li každý z nás zkře-
mene, je celý národ z kjvádrů“ -»-- a
pozměním: budeme-li sebe reiormovati,
rozkvete náboženský život u nás a
ubude pokřtěných pohanů.Dobudeme
Církvi respektu V očích nekatolíků a
práv potřebných k plnému rozvoji Církve.
Učme se od anglických katolíků dělati
Církvi Čest! -- 4-

uuorí í<A'roLšci<É lmáoeže
V Nemecko.  

Q-n (Ď ('D<

z

Casopis niügendfuhruiig“ uveřejnil
nedávno statistiku, která nás musípře-
kvapiti. Německá mládež katolická má
přes 50 časopisů, které jsou vydávány
přímo pro ni nebo pro její vůdce. Na
všechny 1 stavy je pamatováno. jak jsme
chudí proti německé mládeži! Naše
katolická mládež má jenom svůj „Zi-
šotíıí, á,_jitr(o“, Ď,Mus§uiii;, V ,,'l()ı`elf:, Älvaši

m a ınu , ,, oros , _. ac ava , `nez-
ıuz“, ,,Nø-vý 1viáj“, ,,Axšnšífl Srx“ážxićıíø““,
„Květy mládí“, „Pán přicházííí, ,,Cernou-
ška“ a některé přílohy týdeníku katol.
jako „Besedy mládeže“ a pod. je to
skrovný počet, ale naše .časopisy by
vykonaly mnoho práce, kdyby aspon
byly více rozšířeny. To bude úkolem
hlˇavně kněžstva, aby se postaralo o
vetší rozšíření časopisů. jíž na školách
musímedáti dětem do rukou katolické
časopisy, aby nám zajistily vliv na duše
dětí, až odrostou škole. -deč--«

É l'."" 3>z.... CWCn-.zz-.kwmv--‹ U-j17'“ ZU3 ........ą
Š
víav“.

Dne 3. května připadlo sté výročí
založení největšího katolického misijní-
ho spolku -- ,,Díla šíření víry“. --

Počátky tohoto bohumilého díla byly
nepatrné. V minulých stoletích starala
se o misie sama církev isvětské vlády,
ale při rozmachu misijní činnosti a při
netečnosti států brzo bylo třeba ohlí-

n

žeti se po jiném pramení příjmů. -
Plán založili spolek pro podporu misíi
pojala zbožná dívka Paulina jaricotová
V Lyoně (Prancie)._její pozornost upoutal
k této otázce dopis bratrův, který tehdy
studoval bohosloví V Paříži. Dozvěděla
se o obtížích misijní činnosti a o po-
žehnání, jehož se dostává těm, kteří
misionáře svou činností podporují. V
modlitbě nadchla se pro velkou ideu

V lga brzo zrodil se V její dusí plán, jak
organisovatí podporu misií. Zapsala si
jej na kartu, kterou .právě měla po ru-
ce: založí se spolek, jehož členové bu-
dou týdně platiti na podporu misií lsou
(asi 5 hal.); skupináři budou vybírali
příspěvky a udržovati zájem o 'misie
ve své skupině (10 členů). “

Myšlenka se brzo uskutečnila a po
církevním Schválení šířil se spolek ne-

ˇ íobyčejně rychle. Tištěné zprávy o cin-
nosti spolku a podporovaných misiích
vycházely od r. l832 a pomáhaly šiřiti
zájem o misie a horlivost věřících. „Dílo
šíření víry“ bylo odàooručenogço oc(l)irany
apoštola indie sv. rantiška av. zvě-
nou ušlechtilého díla bylo založení ba-
vorského misijního spolku,,Ludvvig-Mis-
sions-Verein“ r. l838 ar. 1842 vznikla
pobočka „Díla šíření víry“ pod názvem
,,Franziskus-Xaverius-Vereín“.

Pokladní zpráva „Díla šíření víry“
-z r. 1920 zaznamenává příjem 19a půl
mil. frankú. Zejména V Americe roste
zájem o misie. V německých zemích
kvetou oba jmenované misijní spolky
poválečných hrůzách více než do roku
l9l2l. Spolky pracují samostatně.Zájem
o misie budí a udržuje výborně redi-
govaný měsíčník „Die Weltmission der ,
katolischen Kirche“. .

Tytéž cíle jako „Dílo sírenívíry“sle-
duje také „Unío Cleri pro missionibus“,
rovněž hojně rozšířená.

V naší vlasti egristuje „Dílo šíření
víry“ již řadu let.ReditelstvíjevPraze
IV., Hradčanské náměstí č.7 Njednot-
livé diecese mají své diecesniředitele.
Nákladem pražského ředitelství vychází
„Věstník Díla šíření Víry“, nyní již 10.
ročník. „Dílo šíření viry“ bylo dopo-
ručeno Církvi mnohokrát, posledně pak
papežem, Benediktem XV. V listě ,,Ma-
Ximum illud“ Z 80. XI. 1919 slovy:
„Přejeme si, aby katolická štědrostza-
jímala se zvláště o díla, jichž účelem
jest pomáhati misiim; takovým V první
řadě jest „Dílo šíření víry“. . .
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Csl. ředitelství „Díla“ věnuje část
příspěvků zá našich dieccsi Apoštolské
skole sv. Cyr. a Met., na Velehradě.
Rok 1922 jest pro misijní hnutí zvláště
významný.. Mimo jubileum „Díla šíření
víry“ připadá letos 300. Výročízaloženi
,,Kongregace de propaganda lide“ čili
,,Propagandy“, 300. výročí svatořečeni
apoštola indie sv. Františka Xav.a 75.
výročí založení „Spolku dětstvíježíšo-
va“. U nás by bylo záhodno vyvíjeti
pro misie soustavnější propagandu než
dosud se dělo. Znašich seminářů musí
vyjíti kněží, kteří se na tomto poli chopí
práce intensivněji. Apoštolsky smýšle-
jicí duch nutně musí toužiti po rozší-
ření království Božího na zemi. jsme
šťastni, že jsme ditkami Božími a že
nás Církev sv. vede bezpečně za ruku
na cestě k nebi -- nužedopřejme toho
štěstí nebohým národůın, sedícím V tem-
notách a stínu smrti aumožněme pod-
porou misií, aby světlo Kristovo zazá-
řílo co nejdříve novým duším. Jil.

K VOLBĚ PAPEŽSKÉ.
Volba papežská byla posledně upra-

vena konstitucí PiajX. z 25. prosince
1904 ,, Vacante Sede Apostolica“. je
zajímavo, že první úřední akt nynějšího
sv. Otce Pia Xlnpozměňuje ustanovení
Pia X. Děje se to Motu probrio z l.
března t. r. Změna se týká několika
bodů. je známo, že američtí kardíná“
love nemohli se súčastniti volby Bene-

dikta XV. i Pia Xi., nebot konklave se
uzavíralo příliš brzo. Od nynějška jest
počátek konklave stanoven na patnáctý
den (místo desátého) a mimo to kar“
dinálská kongregace smí dle potřeby
odložiti počátek konklavc až na osm-
náctý den. Změněno také ustanovení,
že kardinálové si mohou vzíti do kon-
klavejako průvodce klerika. Příště je
dovolen pouze laický průvodce. jiná
změna týká se sloužení mše sv. V kon-
klave: kardinálové mohou příště V kon-
klave denně přistupovati ke stolu Páně,
nejsou zavázání sami celebrovati. j. H.

,,PETŘíK--
malý apoštol častého sv. přìjímání“,
jest knížečka zajímavě vypravujícı' o
nıalém Petříkovi, jenž denně přicházel
k sv. přijímání.Tentohodnýhošík Vřele
miloval Pána ježíšea ujištoval ve svých
modlitbách, že rád zemře za obrácení
nevěřícího otce. Spasitel ho vyslyšel.
Petřík zemřel -- otec jeho stal se vě-
řícím křestanem. Dílko přeloženo bylo
do mnoha jazyků a dle sdělení „nad-
šeně přijato“, „vykonalo mnoho dob-
rého“ mezi malými čtenáři. V jazyku
českém podruhé vydala azasíľá na po-
žádání „Mariánská družina bohoslovcú“
V Olomouci, arcib. seminář. Posilujte
vírtí a ušlechtilost srdce dítek častým
sv. přijiınáním a objednávejtejim tento
spisek. Cena jednoho výtisku 1'50 Kč,
10 výt. l-/-l'- Kč, l00výt. 130 Kč.
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ZBOR DUHOVNE MLAD U DJAKDVU.
ˇ V Djakovo, 12. svibnja 1922.

4 Casna braćo i f .

ITI P*-l<

Koliko nam je poznato náš se je „Zbor“ prije dopisivao S Vašim društvom,
medatim je .nakou rata, ne známo radi čega, prestala ta korespondencíja. Mibi
tada opet žeiíli da manifestiramo našu katoličku i slavensku solidarnost prema
Vama, te Vam se javljamo. Osim togá je nákon oslobodenjá i Vašinaš národ
u svojítu vlastitim državnim orgánizacijama došao do jedne sasvíne nove etape
i konstelacije, te se narodna korba ne centralizuje, više toliko u jednoj čisto
nacionalnoj borbi, nego se je premijela i kod Vas i kod nás više na kulturno
i sociálno polje, te smo na taj način došli do sasviin novih problema, koji nam
dírigiraju javni životi mnijenje. Sva nás ta razna pitanja, koja pokreču Vašim
javnim životom veoma interesiráju, te bi želíli, dá nam otom malojávite, koliko
Vam je moguce.

Mi nažalost u našoj državnoj organizaciji moramo dá se bavíme jož pitanjem
relacije pojedínih plemena, a ne možemo da se bácimo na rješavanje onih pi-
tanja, koja zasijecaju dublje i život čovjeka i zajednice. _

Mi se pak bogoslovine bavimo mnoho tímraznim nacionalnim pitanjíma, nego
smo koncentrisali náš rad na našu katoličku akciju, koja je kod nas nakou rata
veoma lijepo razvija, jer smo došli u našem novom dıžavnom sklopu u uži
kontakt s bračom Slovencíma, koji imádu mnogo kat. orgánizacija na svim pol-
jimájavnogá života i akcije; Dsim toga smo morali dá obratima našu pažnju
na jedno za nás vrlo aktuelno pitanjo,naime pitanje svecéničkog podmlatka. Naša
biskupijá, koja broji do 500.000 dušá, ima Sámo nas 8. bogoslova, a ni druge
naše dijeceze ne stoje s obzírom na tu stv-ar mnogo bolje.  

Dakle još Vas jednom molimo, da nam se javite, da se uzmognem ošto više
približiti jedni drugíma, jer nas čeká zajednički rád ,,in vinea Domini“.

Nime „Zbora duhovne mládeži djakovačke iskreno Vas pozdravlja Vaš u Kristu
brat 3 f .  

_ Adam Ivičič, theol., predsjednik.

PS. Ako jož izlazi ,,Museum“, mi se aboniramo na nj. Pošaljite nam onda sve
ovogodišnje brojeve.

SLAVNOSTNÍ DEN BoHosLovEcKÉ FAKULTY UNIVERSITY
KARLOVY V PRAZE.

Dne 15. května t.r. byla naplněna veliká aula bohosl. fakulty četným ducho-
Venstvem á katol. inteligenci, kteří přišli,aby oslavili Sedmdesátiny j. M. prelátá
Dr. j. L. Sýkory a drulzoíiny kněžské j. M. děkana Msgra A. Vřeštála. 3
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Slavnost zahájena kantátou, Bendlovým ,,Přáním“, přednesenou pěveckým sdru-
žením bohoslovců. Oslavence yítčí dekan theol. fakulty j.ˇ
krasnymı slovy, ,umız podává zıvotnı cinnost obou oslavencu na polí vedecke
práce učitelské i lıterarní. r

„Oba oslavenci před 40 íetyjednoho dne povýšení k hodnosti doktorů boho-
sloví na Vysokém učení pražském, jsou z prvních protesorů, kteří stálı u ko-
lébky české fakulty bohoslovecké, na níž jmenováni profesory téhož dne 28.
zářVí‰í891.dOIt1iadzastávalikněkolíàšűrát øtšiřlad dčkanì a proděkanůlšrloba šlošli nej-
vyssi aka . o nosı re ora agiiri a vysoke: o ucenı prazs e _o, o a vyzna-
menání zesnulým sv. Otcem Benediktem XV., a to Dr. Vřeštál papežským
komořím, Dr. Sýkora papežským prelátern. Všimněme si Vědecké činnosti obou
oslavenců: Dr. Vřeštál věnoval se studiu křest. mravouky. Stačí uvésti dvě
di-la, ovoce dlouholeté práce, díla životní: Přednášky ,,'.'í`heoZogıa moraiıs catho-
lícaadpraelectıoızes brevzíer congesZ*o““ a dílo českým jazykem psáne „Kato-
lická ınravouka“ (vydané nákl. Dědictví sv. Prokopa). ,Dílo první ocenil
zesnulý prelát Dr. Knobloch, který si textu „Praelectíonum“ velice važıl á pri
rígorosních zkouškách jimi se řídil.Tím chce říci, že „Praelectiones“ Vrestalovy
nahradí řadu jiných autorů. Dílo „Katolická mravouka“, V poslední době opatřené
dodátkem, je tím doporučení hodnější. Msgr. Vřeštál dal svým posluchačům text
latinský, a V „Mrávouce“ česky psané výklad k textu, čímž zůstavıl ná svuj
učitelský úřad trvalou památku.

Dr. Sýkora věnoval se studiu biblickému, specielně studiu Nového Zákona.
Pracoval á pracuje nejen ve vědě exegetícké, ale i introdukční do úpadu.
Rozšířené á doplněné své přednášky vydal V Dědictví sv. Prokopa ve dvou-
dílovém spise pod názvem: „Uvod do Písma sv. Nového Zá/roıza“. Ve zvláštním
zpracování vyšlo: Pravost, neporuše/zosí o hoo'IZovè'rrzostN. Z. ve Vzdělávací
knih. katolické. Nákl. Dědictví sv. jana Nepomuckého vydán: ,,EvaıZgelı'[iř“
á ,,A,oošíolář“ s vysvětlivkámí a komentáři přísně vědeckými, užitečnými nejen
theologům. ale i prostému lidu. Na hlubší basi zpracoval ,,UmučerZí Prí/Zeˇ“.vy-
dané Vzděl. knih. katolickou. Síly Dr. Sýkory vyčerpává studium textů. Do jeho
práci měli jsmevstaré vydání, jež je s nepatrnými změnami přetištěný text Vydání
1804 Faustinem Procházkou. Nové zpracování bylo nutné. Rozcházelá se však
mínění o způsobu zpracování. Sněm tridentský prohlásil authencii Vulgaty se
vzhledem k textům původním, ale k překiadům latinským. Authencie textu řeckého
resp. hebrejského, nebyla tím odstraněna. Tyto zásady máje na mysli, Dr. Sýkora
podnikl revísi textu. ovšem na základě Vulgaty, ale se stálým zřetelem k půi-I.
textu řeckému. Umorná á namáhavá práce jeho projevila se dílem přímo
klasickým. -~ Dr. Vájs přeje oběma oslavencům, aby těšili se nejen zgra-
tulací přítomných, ale i svých nebeských patronů a učitelů církevních, sv.
Alfonsá sv. jeronyma.

Potom promlouvá bohoslovec IV. ročníku jáhen Vondráček nejen za nej-
mladší theology, nýbrž izá všechny bývalé žáky obou oslavenců. Loučíse
s dvěma tak vynikajícími á zasloužilými protesory, kteří po celý věk lidský
S láskou a nadšením přednášeli posvátné vědy. Děkuje oběma jménem všech
žáků za to, čím jsou povinni oběma učitům, jak V příčině svého vzdělání,
tak i své kněžské výchovy. Slovy láskou prohřátými líčí některé vzpomínky
Z přednášek obou profesorů. .  .

Na to nese se áulou zpěv bohosl. sboru: „Zpívej duše Pánu žalmy.“
j. M prelát Dr. Sýkora hluboce dojat upozorňuje ve své skromnosti, že konal

vždy jen svou povinnost. Poctu, která mu připravena. nepřijímá pro sebe, ale
za díky Bohu, že mu dopřál tak vysokého věku a že mohl vykonatí. co si před-
sevzal. Vřelými slovy děkuje sboru prof. i všem hostům, obrací se k milova-
ným posluchačům á krásnou, vroucností a posvátným zápalem pronesenou řečí
podává jim směrnice na cestu do života kněžského. - i 4

Předneseny pak pozdravy za Křestanskou akademii a její vědecký odbor
Společnost sv. Cyrila a Metoděje, jehož Dr. Sýkora je předsedou á Dr. Vřeštál
místopředsedou. Pozdrav přednesl prof. Dr. Stejskal, byl vlastně retrospektivou
bohaté činnosti Společnosti. od doby vstupu obou jubilárů do užšího výboru.
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Potom se slova ujal M. Dr. Vřeštál a děkoval slovy, .jež Zračila lásku,
s kterou věnoval se svému povolání, a dobrotu srdce, které patřilo jeho milo-
vaným posluchačům. Pravil: „Byl jsem učitelem celým srdcem a veškerou duší
svou jsem lpěl na svém povolání, nejenom, že je tak krásné a vZnešené,sale

jsem se mohl honositi láskou svých posluchačů, kterou mi tak často dávali
na jevo. Opustil jsem síně tyto a musím říci, že se mi velice stýská. Ale blaží
mne, že odcházím, ale přece non omnis moriar“. j

Po proslovu prelátá Wünsche Za ředit. Křestaııské akademie a kapitolu Výše-v
hradskou, Msgra Ríhánka za arc. seminář Zapělí bohoslovci Bendlův chorál
„Svatý Václave“;`tím slavnostní oslava skončena. Zůstavila u všech přítomných
hluboký dojem. r .

Z na/\DCE. KRÁLOVÉ.
Ý .

Ve studijním roce l92l-22 pro malý počet posluchačů (15 Cechů, 5 Němců)
omezila se činnost tří odvětví, literárního, pro venkovské knihovny a hygieıííiflr
ckého na pole čistě vnitřní práce, sledujic úkol osamotnění a přípravy každého
kolegy pro okolnosti, Za nichž jsa vyzván by mohl rozvíti květ své duševní
převahy nad nepřáteli. Navzájenı bylo pěstováno praktické bratrství.

Srdečný pozdrav Vám všem, drazí bratří
j za literární jednotu: e

Váňa Václav, t. č. jednatel. t. č. přeseda.C/J< P4“-t'D‹ "C5 mu 9:5

(T-z [T3 (Í) ÉZ Ýcn BUDÉJOVIC.
Letošek jest V apologetickém kroužku „jirsíku“ dobou práce po válečné přez

stávce, ktegá se táhla až do roku minulého. Příčinou byl nedostatek sil -~~ bo-»
hoslovců. Cítalť kroužek také jen 4 (slovem čtyři) členy. Není-li V takovém
případě mocného impulsu, nepracuje se intensivně ve spolku. Za to věnovali
jsme se ~~-~ jak tlumočil Za nás kol. Unger na velehradském sjezdě ›-~~ výchově
duchovní a studiu pod vedením věhlasného P. spirituála. Minulost „jirsíka“ je
slavná na venelfl; í v mravních výsledcích. Dokladem toho je mimojiné knihovna
ve 4 velkých plných skříních, velký počet venkovských knihoven atd. Dnešní
práce naše je Zatím stínem oproti dřívější. Důvěřujeme však, že i kritický nez
dostatek bohoslovců pomine a sjarý strom vyraší nové větve V ,,]irSíku“.

Letos je nás celkem 7 členů. Rekli jsme si na počátku“ roku rozhodně: Bu~
denıe pracovat, pokud síly naše stačí, budeme se scházeti pravidelně každý
týden a. každý jest povinen míti přednášku na libovolné thema. -~ Dbbře jsme
Začali a jsme spokojeni, ač V látce není dosud vysoké vědecké úrovně. Casem
nedostatky doplníme.

První schůze konala se 21./9. 1921 -D Zvolení jíˇunkcionáři. Za týden (28./9.)
přednášel kol. Bareš (Ill. roč.) „O Své cestě do Ríma -;- po Itálii a Německu“.
6./IO. přednášel kol. knihovník Unger (lV.): „Letošní sjezd bohoslovců na Veflz
lehradě“ a pokračoval 8./lO. Dne 13./IQ, pořádali jsme recitační večírek:
1.) „Tři jezdci“ od jar.. Vrchlického (Ferd.v Sit, 11.); 2.) „Co vypravoval vyslouzfl
žilec ve stínu lípy“ od SV. Cecha (Ferd. Sít, Il.); 3.) Společný Zpěv „Matjičko
Boží obětuj“ a některé Z orelských písní. Dne '20./l0.ˇpřednáší kol. Kozel (lV.)
„Dějiny českobudějovického semináře“;. sbor ,,BývalivCechové“.27./10. na oslavu
národní samostatnosti recitační schůze S progr.: SV. Cecha ,,Svornost“,_I. Nerudy
„Nloje barva červenobílá“, J. Rokyty „jsme svobodni“, R. Svarzové „Modlitba
osvobozené vlasti“ --- (recit. Ferd. Sit, Il.) 3./ll. a lO./ll. přednášel jan Bartík
(lll.) na thema: „Haereseˇ staré a Československá církev“.Tentýž Et)./ll. „Krátká
reflexe na Amerikána“. (Cemu bychom se mohli ˇpřiučiti.)ˇ l./12. vyřízeny na
schůzi spolkové Záležitosti a ll./12. přednesl kol. Sit (lI.) „Zivot J. Val. jirsíka
-- zásluhy O Církev a vlaSt“, S pokračováním po vánočních prázdninách 2./2.
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l922. 16.,/2. recituje kol. Šít někt. básně a cvičíme orelské písně ze „Zpěvníku
orelského.“ 2.,/22. Orelské písně a pokrač. přednášky „O ćeskosloyenske sektě
(jan Bartík). 2./3. Zpěv : Věno, orelské pochody a přednáška kol. Síta (IL) „Ži~
votopis Svatopluka Cecha“. 9 ,_ k  
jinak máme se rádi jako bratří a snad více než v Kroužku pracujeme mezi

sebou indíviduelně a se podporujeme. Snad také tim, žeje nás takmálo, vážime
si pokroku jeden druhého. Přednášky konají se v „pastorálce“ avždy po večeři.
Cerpáme Játku k přednáškám a hovorům. Z časopisů, které V hojností „jirsík“
odebírá. Ctyři Z nás jsou Orli. Těšíme se na sletvBrně oprázdninách.ZdařBůhl

Bratrský pozdrav. bohosloveckým jednotáml - S r
. j. Bartík, t. č. jednatel.

PRAHA. s

Práci V ,,R. S.“ letos dusí nebývalý nedostatek času. Zvětšený počet přednáš-
kových hodin působí, žemáme za celý týden jen jedno. odpoledne, kdy jsme
všichni doma, totiž V nšeděli (nejsou-li ovšem akolytace v kathedrále). Dosud
bylo konáno 8 výborových- a 8 členských schůzí, na nichž bylo 5 přednášek.
První přednesl sekretář české katolické mládeže a přítel bohosloveckých snah
P. Chlumský dne 8. listopadu 1921 „O cestě po protestantském a katolickém
Německu“. Pod dojmem této přednášky V ,,R. S.“ čilejší život. Bohužel již V
počátku byl utlumen mobílisací, která zasáhla rušivě i do pražského semináře
a náš beztoho skromný počet snížen na minimum. _
ˇ V těch 14 dnech, ktere nám zbývaly do vánočních prázdnin po návratu bo-
hoslovců vojínů, přednášel dne 4. prosince 1921 jednatel „O Solovjevoví a unio-
nistické otázce“. Přednáškou byl stupňován zájem o důležitý problem sjednocení
církvi. ještě před ukončením předvánočního obdobíohlásili skoro všichni členové
themata přednášek, jež během školního roku přednesou. Po vánočních prázdninách
dne 15. ledna 1922 přednášel Dr. Tatzauer o novém pastoračním prostredku
,,Besídky. jejich zakládání a práce v nich“. Dne 22. ledna proslovil kol. Kahoun
(I. r.) první dil přednášky „O ideálu“, na níž jsou patrny stopy novoidealisti-
ckého proudu myšlenkoveho, kterýíse ujímá stále vícev přes všecky nevěrecké
a racionalisticko-pantheistické vlivy na gymnasiích. Casovou přednášku měl
kol. předseda Vondráček tjlk/_ r.) l. února, tedy den před zahájením konklave,
O konstitucích sv. Otce Pia „Vacante Sede Apostolica“ az„Commissum Nobis“,
které jak známo pojednávají o volbě papežské. Z dřívějších kroužků pracuje
se letos pouze V řečnickém, který má pravidelné schůzky týdenní a řízen je
předsedou. Dne 3. března V prvnipátek měsíce obnoviti jsme slavnostně zasvě-
cení „Růže Sušilovy“ nejsv. Srdci Páně. Doporučujeme vřelevšem bratrským
jednotá.m, aby se „ad modum Familiae spirítualis“ také B. S. P. zasvětily.

Dne 28./Il. 1922 uspořádala ,,R. S.“ se „Spolkom slov. bohoslovcov“ maso-
pustní akademii,.mající”čtrnáct čísel programu. (Recitace, přednáška kol. Von-
dráčka o Jacinto Verdaguerovi, solová čísla pro klavír, pro housle a klavír.)

Dne 5.111. zavítal k nám bývalý předseda „R. S.“ P. C. Klementa poutavé
vylíčil svou činnost flv duchovní správě na těžké posici u Plzně. j

Dne 8./lll. přednášel kol. Salajka (l. s.): „Několik historických a archeol.
črt o Velehradu“. . ‹ “ “ j

Dne 19./lll. kol. ljx/luškaz „Hnutí orelskě“. “
Dne 25./lll. kol.vSimák.(lV; r.): „Sjezd mar.družin v Brně 1921“.
Dne 2./IV. kol. Sip (IL): ,,Zivot vůdcem vzhůru“. r
Dne 14./V. kol. R. Dorner (l.r.): „Svatý jan Nepomucký“. .

S «Dnˇe 28.0/ˇ.kol. j. ,Hraba (ll. r.): „Ctih. Elekta, řádu bosých Karmelítek“.
KROUZEK RECNICKY. “ o j í 1 .

Za předsednictví kol. Vondráčka mívá pravidelné schůze ve čtvrtek. Před-
nešeny kratší řeči, debaty, nepřátelské „palıčské“ řeči s inscenovanou oposicí
atd. Schůze kroužku jsou velice animované a přinášejí mnoho prakiického pro
život. Qdporučujeme ostatním jednotáml
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LlTER1í\.RNl JEDNOTA V ()L.ONlOUCl. 4 ~
V masopustní úterý 28. února 1922 uspořádali bohoslovci v seminárnjm sále

přátelskou zábavu ,,Sibřinky“. Sbory pečlivě nacvičil dirigent Boh. Vanek, jenž
však v poslední chvíli onemocněl. Ač ke generální zkoušce nedošlo, byly pro“
vedeny bezvadně, Orelská cvičení budila zájem, poněvadž bohoslovci-Orli vyvz-
stoupili poprve v semináři vůbec. Cvičil je kol. Kvítek a na klavíře doprovázel
kol-zB. Vaněk. .  “ í j  

Plenární schůze. XVI. 19./ll. Dr. Fr. Cinek: „Herbenova historická pravda.
(Pokrač. v otázce svatojanské.) 1

XVII. 12./lll. Dr. Fr. Cinek, pokr. v cyklu přednášek svatojanských: „Lichvář
ství-mnohoobročnictví sv. jana“. , 2 . r 4

KROUZEK CYRlLOl\/lETODEjSKV. XIV. 5. lll. K. Král: ,,Byl sv. Cyril biskupem?“
XV. 12./lll. K. l-lořák: „Vznik a vývoj klášt. na Rusi“ (v době do vpádu Tatarů).
XVI. 2§./lll. Kol. Hořák pokr. v přednášce. . , '
KROUZEK SOClOLDGiCl^í.V. XI. 17./ll. Kol. Funk: „Boj kněze proti alkoholu“.
Xll. 24. ll Kol. Funk: „Historie abstinentního hnutí“. “ j
XllIì.,3./lll. Kol. Kolářr' „Příčiny mrav.,uvolnění mládeže a prostředky nápravy“.

` XIV. 10./lll. Kol."J\/laličekzč „Křesťanská rodina Spolek sv. Rodiny“.; č
XV. 245./lll. Kol. Huňka: ,,Ná,mitky některých kněží proti Orlu“. g Ý
KROUZEK APOLQGETICKY. Vlll. 27./ll. Dr. Fr.. Cinek pokračuje v cyklu

debatních večírků o primátu „Strossmayerova řeč o primátu“. j '
j IX. 14./Ill. Kol. Botek: „Proč sv. Petr sídlil v Rímě a ne v jerusalemě“. Kol.

Strejček: „Primát dokázán Z evangelií“. Ĺ 1 _
X. 28../lll. Dr. Fr. Cinek pokračuje v debatě o primátu a probírá list sv. Klefl

menta Koríntským. Á “ i `

ZE sLovANsKÉ kNu~íovNv v oLo1\/loucí.  
Náš dosavadní vdp. protektor Dr. josef Foltynovský opustil nás 20. listopadu

1921. S velikou láskou věnovalse zájmům Slov. knih. přes 2 létaa proto plnou
měrou zasloužil si vřelého díku. Za příštího protektora Zvolen vdp. Dr., Cinek,
jenž ochotně volbu přijal. Do výboru Sl. kin. byli zvoleni z I. ročníku ctpp. Punk
a Hořák. Výbor konal několik schůzí, aby porokoval o rıákupu nejpotřebnějších
knih. Byly koupveny chybící starší ročníky našichfnejlepších časopisů. Byl opafl“
třen Ztracený Ceský slovník bohovědný. Darem nebo koupí přibylo v tomto
obdobi 35.knih. Zájemio“ knihy je veliký. Počet vypůjčenýchľknih-~=~ obzvláště
odvctpp. I. ročníku - převyšuje počet knih půjčených V letech minulých.

Cítárna byla přenesená do vytápěné místnosti, ojzdiobenajvkusnými obrazya
dřevoryty, takže se stala útulným mistečkem všech bohoslovců. Odebírá tyto
časopisy: Anděl Strážný. Apoštolát, Archa, Cyril, Cas. katol. duchovenstva, Cas.
musea král. českého, Ceský čas. historický, Cas. musea olom., Dalibor, Eucha-i
ristíe, Hlídka, jitro, Katol. kazatel, Květy mariánské, Květy rnládí, lvluseum, Orel,
Orelský věstník, Poklad věřících, Prêtre ,et apôtre, Sbírka přednášek; Sborník
hist. kroužku, Studentské listy (americké), Skola B. S. P., Věstník jednot duchov.,
Vlast, Vychovatel, Vychovatelské listy, Zivot.Laskavostí jistého kolegy ,jest půj-
čován ,,Našinec“. Novinkou jest. že V čítárně (k vůli*rych`lé orientaci v časových
otázkách) jest vyložen velký počet drobných apologetických spisků, přednášek
a výstřižků pojednávajících o otázkách kulturních a cirkevně“ právních. Všechny
jsou dle jednotlivých oborů roztříděny. Podnět k tomu dal vdp. protektor Dr.
Cinek, kterýse postaral O upravu místnosti, její vytápění, zapůjčil obrazy, bro-
žurky a výstřižky. Odměnou za jeho oběti budiž mu i nadále zájem, jaký seo
všechno snažení jeho dosud u nás jeví a v budoucnosti bohdá hojné ovoce
přinese. Tyto potěšující výsledky byly kromě obětavosti bohoslovců umožněny
i štědrostí některých dobrodinců, kteří s porozuměním, sledují potřeby našeho
nejstaršího spolku seminárního. 2 i ˇ 1
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