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` 1  ~ _ Ý ” Listárna r'e-da1i{€:e.ÝÝ _  Ý“ “ P“
_ Bratrské :]ednoty_upoZoriiujeme na jistou změnu vezgvnitřní úpravě. Týká se
oiganis-aˇčnicžh_ a spoìkovýích zpráv zl Šednot ~český_ch_ a slovens.kých.' Tyto .nebu-
.d.ou_uveiejı`io,vány“ v jednoiiižých čísl'ech,7nýbržÝ'až ,V 5. či sie ve zvl. při i.oZe,„ aby se
žiˇsi‹aio”místa._ Za to, na Záižiadě sl_ov__an_Ské dohody velehradské,“1Zíavedena S1 ovžanská
ii_ii“dk“a, jež: výhradně .věnována dopisům" ”a; člá“nků_ı*n ze zemí. slovanských.
:Prosíme tedy bratryzz ceié jugoslaviie (korredaišterkoi. Bučiš V' Liubljani -~ naj
nenozabljiš Velehradu; Priěakujem ‹in.molim porošiia in članke!),“*`;Poiska, -Srbs ké,
Lužice, U.k'rajin_y a Š., aby hojnými články (z;eÉ“ života bohosl_Ýi ze všech oborů, zvl.
unionìsmu afj.)fdo nípřispivaii aiučiniiial-ji tak vskaiišu sjiovan`s_k~ýmioremz_boho-
sšeire'c_ký_in. Ukažte, že .chcete dokÝo_na'i'e splnití~31áf_š vel-1 ebraídský, v_šÝÝelsiloÝvÝanský
pro ram. v ÝÝ JA ~ 3 Ý * ÝÝ i i Ý Ý
'„g Rovnrěžmfosíme bratry. Cechy af -~S1o.vái{y,í dzl(`íc_í”na` siudiiichì viziˇízin ě

(V Ríıně kol. Bene š,__}F'eřtÝ-.a j.; _--o _v lnšpriıku, ve StraSSbour'gu, Paříži a j.), aby nám
často posílali dopisy as ěiánky o tamním životě _a_ jsiuľciiııš vědecké práce i po“fesii;_ do-
přejte náıil,_ kteří toho štěstí, nemáme, aspoň Svých, iˇapomínek; Zkušenosti a výsledků!
(jednoty, Z ni_chž=Ýněkte`ři členovékdozciziny byli posiáni, p'r_oSíÝm e. o‹brZkéísd__ě lení
jejich ` adres, aby jiní mohlo .býti ,,M_useum“f Zasíláno.) -- Též bratry-»_-___Cechy
americké v“ Koleii .sin Prokopa bychom rádi 'iivítali meZ(i.dopiso_vaieli;ÝÝZádáme
o další izasíláyni ,,Stud. Listíf, ale též o_něcopíSemn_věho do M! --_ jest našímsrdečnýrn
přáním, aby bratři Slováci přilnuli již,úplněÝ“a_ bezvýřhradně k ,,Muaeu“f,kieréi. chce
být i jejich věstnilšem. Osvědčte, bratří, ono pochopení a dobrou vůlÝi',Uvi^1iž_ jsrne “se_
aa Velehradě iiašli._a sbiižili! (Též lit. recenseai ;,p_ohle]d3J“1 ze sl_ov.zživoľt_laniá:rii budou
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- ı' lıD OSLOVANSKYCH VLASTI -_- ---1
f Požehnáníj Velehradu rozhojněno --s bohoslovcí ze

»všech krajů matky Slávy opět se našlí. O, jak radostně
shledáníľí bratří po dobách násílněho rozloučení, jak
vzácný a drahy' pocel bratrsky' ve jměnu Krista 'a -;.- Slávy!

Na deset let rozplašíly bratrstvo naše válečně blesky
sa“ ,sobecká záštvelíkych »tohoto světa,-í-.. Teprvkdyž zlomena
,pýcha avnásílí, a velící“ (před světem) ,sražení ve propast
nícoty, opětně vychází jasna“ zař míru, anpokorně zve, by
ze slz nad ,krásou její zajásalí, a tíchě, aby zemí vládlí,
jak jím příslíbeno -- -- t  , r j r _

Obratří - to nadchází doba naše,.doba duše
slo vanskě, Krísta mílu7`íoí./ -- Byla jíž dlouho posmívána
na deptána, mírná, hluboká duše Slávy od tyranů zpupnych
ví kořístníků zchytralyích; jíž zdálo se, že zloba pekla jí sí
zvolíla za oběť neblahou, na níž by světu ukázáno bylo,
že násilí a hmota hrubá vševládně jsou ve věku železżněm,
že, překonána, zastarala lblahoslavenství -L,-~ -M Však hle
-_- „Pán obrátíl osudy Stonu“, „zpřetrhal osídla ptácˇníkůs
fla 'my jsme na svobodě“ (žž 125, 123),“ usvědcení apo-
fltrestání jsou synověť hmoty ze zločíníì síly sve, pravda za
~Spravedlnostzzvítězíly -l -_ [  , ,

 z í A to ukládá íp plovínníost, máme-lí by'tí hodngjmí
syny tak velíkěho slítování Božího: povínnost, ob/íáíít
nadále vítězství pravdy díìsledným konáním pravdy!
A jako dříve svět třásl se hrůzou před /řínčenímí válečne'
zbroje, tak v budoucností má vzdávatìí. se oddaně před
zbraněmí víry; a jako mřely zástupy za prapory válečné,
-tak s nadšením Št horoucností přílnoutí »mají zástupy lídu
ze-znoflvehokprapo-ru-mflna~de‹všeeky~vítězným;sk«praporů„msszSpásyž“!~~

í Tato pak proměna - tof úkol, Pravdou na nás
zkladeny! T/ˇ ní spočívá 'obsah slov, že ínadchází doba slo-
zvanske duše! Je nutno přesvědčit přechytraly' svět, že
p r av da - cˇírá, absolutní pravda Boží, a láska, která
za dobro a za blížního se obětuíe až ke zníčení,ty že
jefldín ě jsou hodny, a takě schopny, žívota í v dnešním
,žzpohanštělěm věku. A nejen to 4- ale žel ony jedíne' r_ dove-
fldou zachránít lídstvzo od sebevraždy, od utonutí ve  vlasytní
,krví a - hanbě; pravda a láska samy že.probudí z, úpad-4
ku“ lídstvo k nověmu žívota jaru. - --1 A kdo spíše jest

tomu povolán, než duše Slovanská, která pod křížem



bezpráví ap lží setolík nastěnala, a bolestí do běla oc`ístíla-- ?
Kdo jíny může spíše.~učítí pravdám věěným než ona, která
je s východní. vroucností .tak .proníkla a se západním
,důmyslem a ene-rgíí jích íháj'ítdovede -Ť-?! t p

p Nuž, b,o/íoslovcí 'slovanští ,cítí se pred jíngjmtí k. to-
muto ílkolu Pánem povolání, a proto spojují se, ,aby věrnosti,
íednotou a _ušlechtíly'm závoděním se k p r á cí a p o št o lsk ě
sílílí. -- Vyhovíme jejím přísným požadavkům«-- 2 n§'am,«íx

co sobě jístě ne i-- ale -- „všechnomůžeme v Tom, jenz nas
sílí“, chceme volatí se sv. Pavlem. Nasí z a ru ko u. -není
sebevědomí, ale p o k o ra, naší žz b r an í není chytrost
lidská, aní moc, ale -ě sm O dl í t ba a lás ka nade všechno..

Svatí s C-yríl í a Metod, otcově naší, volají násna svje“
líc/íy ohroženě, abychom v těže svorností, a obeítí je brázdaıíní
kypeřílí a slzamí vlažílí nyní, jako oní spolu r před »věky v“
poˇhanstvu starém; A chceme poslechnoutí .I . A
“ Po dáv e sí ruce a v_ nh o fřící ř"e tez p oıjí mne
sr dce o d Baltuí ek Adrí í, od Uralu k l“peá.ní,
a bryc-sh om sp ojílí Slo van y všechny v Kr ís;tovu~
j ednotu prav dy a lásky, a lídstvo všechno za-,«
žehlí ohněm,;,tím ohněm b íílçıjm slova nske' oluflšne:
Krístovou láskou proníknfuté! r _

Jano Maria M.: “ . p. ,

je obětnizstůl ětherný,“ b s ' . íSvÍe'_já jsem vložil~“n,a_ oltář y
kde bbët~níkem jsem,“ ' - -ted Čekám rroZechyěn_ _

oheň S"'Dıí rkadídlo' -_ moazdıíši bazen pogala, -- “av ~ _
a květ, jež roćíízem- t “ . __ s . hdııııì dav.nýz6h.krafiSný sen. A - .-

Keyž .S ızíđiázøzn pak znžčpøn již Díøøh pnêžný zahrad myflžžøızýćıí
květ“ Z;em.Ských žadostı, ' ~ 4 datí dìłsı n1'o*vyra'Z;vl“ ,aty-
Smím -ten-rv, číst, -pět“ Glorıa- . s 1.ız'tıčsı tv. ranních eerva-nc.ı'ch. ;.
v“Tvé říši radosti.. - Ť . . ._ .den 1afSný,..věCn,í2€h kl'-GS. --l -- _

, 'l _ .Já S íüııhoılı .čekám V Srdci svém --
` í ž Chr`“aň,lBože, oltář můj, `

5 hosdnéÍ-iíesıí oběti,'. 1 " “
než zíibám zo l=í_ ıíiř T V ıìj./_

. "- . ›--ę ':= ' _Ň _.=-'- -~__-` - --~--~- -vvv-«-- -»ev v ~--».--._---- _-.-.....-.šL.._..--..„1,_ __ ˇ“

- KAREL”MEZLHıŘSKYz
 INsTAURAMTNL„

A » l (Nováčkům I.egi.ęž K1'i.Stový na. uVít,anOuÍ)žĹ , f

:-

ů ž ĹSVĚÍ za Vámi; Zalvzdychlz škoda jichž' ę-3 p,.,bt.ť»at»Ěí' g%7s.f;“ą`šíı
StaršíĹ.Vo.`1ámezVâñă vstříc: Ví te jft e, V yf_p“šť“az-Sjt na í, “alk.ov*=Zp.as_^-cín1
plo“ O a „n._í, k t e 1“ ý In d á n zo.. b yzlfoč, njie .ł_;e«- p “S I“ S a;ˇn.-
kúsohevyvøuíflp   .;í“fid“s_. “„. h

8



le_jší.e11_,___.fne.xž;1i,-virtomto:,.do,mžě,sı1ošS.Srě;ee:I1em..-...Sżtál.o,u..-,píì'f ít,omn_ozStí.,,,.Rá.ně,.;:
,vždyť Zde tříbí. sze duše k .ryzostì a kráse; O-d*d.ranéhO Synzofvství. B0“-~

. * ` _ ,

z e A uıšzevaše, zmatené iezš‹tě, roızechvělzé těmito“ hflasžy, kráěejí
V) ııf V I Y sř vł 'vľflłłze isvětílą, kde bylo- nrıjvežmıfıe“ a“. íbovalofl se Izítı jzeSt.e ppžmemıfrìejsr,

as veházeìí dío ústrarıšíž díueltošvírııíhø., do Ifłseznˇáměhoeç Začíıdají.. 9 _ __ _ x

a Studium ,Výhradně Vnitřní, v j_erdír1ě soustířeflděné, jeijfícfhž
Salt- až smysl je světu. tak cizí a. nre“±pO›c»l1zo›p*it;e‹lný,y ya jeho-ž vyhlídky
časné r'1eZz1fıa.jí?p=ıÍıfvčrbžt'1 -~ z-~.   f ' z ' t - r “ Z

“ Nuže., Zda Zasítavítei Se, duše, Zda ,udete ještě l chytrráeký ,«'1"‹?f)1yyż*.-fls
mýšłetí a kwpšeekyfl vážíti --? -- 4- Ale, ìczož nlevážílí Za. vás vý1t~ełdyl
a. nševýhoydy Zvolené dráhy, coz-Ž ne“p“řemzýšleIi, 'příeqJečl.ìvě mnozí fljíìífìáë
tełiě, žS,věta Zkušení“ a plní: mšoíudrostí ~lìd.-Sìké -zflé? l. A V37 jste přeće
y_vZ-:Iné ty výpočty velikým šzkrte.m Zmařílí; -s-! y Kdo* vám tio dal Sílu
K ,tak Ofldvážtněmu rtO.ZhOd.11utí, kdo s.mělo›Szt zk vyvríteer1*í` chytr1“~o~S;tì.'

--?rs  j     
A l-flí I--“ A hle .“l-- rty Vaše již o›d=p«O“Vída.jí, dříve než pzr=O=mluviIy;;.

jsou žpëlrıy úsměvu. rty vaše alíce vaše, plny rěado“Sëti.l Radosítìytäk
Drlíeisrnvě až'vZletr1ě, j-aklá Za.~lév`áf tohoı, který šťasztníě na1*eZ"li,_ CO druzí
mamíěe h-Iedají; ıísčměvu tak jaSnré“h.Of a d.ıÍır*StšOjinlěr klidněho›, jaký íkfášlí
čl`ověk'a›, Sít0“jícíhn0« Hand. płoklíadíem, jejž O›ł)j=e;víľ V poli' Sv'éìn'1;,- en od
110* žádná; “Z1foı~a a. Záv'ízSt tpzřípfraıvuiët rıeďo-ved.e -.y Snad}n.Ofl jest tu
doírcímu. čísfltí O-d?pžo›v`ěď -fl-- Odpoflvěsď O milosti pıOvO“Iă.'1ˇıťíf,.
která vysvětluje Všech.n=Oz Ĺ l A í  
' il O St vše“m0«cfıá, která bleskem vžrożsflvětlujež tezmná ďříflve“
S1ˇd“eıe,  lidská, açby je- n›a.učílÉa.z pravdě či živiotıı' a; í Očíżstìlaj od? v'âěšflí;;
má I? 0 S t, která jako“ beránky bílé, .xDžloIS'luš\né, vede“ na .Zeleně

árıěty, jkt“erříì'l dříżveı bývaü pyšıníˇ a Szovbečtíçj rn i 1' O S t,
Sílu“ rrezo*ďOlìeıit.e“1lr1.0Íu;š .net sobě pio-cítili' jíž pr^O=1'Oci“ Sta.-rozákovnní, _

(3, velkolřeflpzýmš ol)ra.Zem_ líčí: ,,Kđ"vž Zařve lev, kdšo by“. se
n5ěb=á.1Ť=Ý?í s Když żavolá Hfloslpžofdin, kdìo' by nepąołslëeehl ?Ť“";. i lìfoí 'sptì
vsem*O»c,1Iá,.která` Síž Šavly, AuzguS*tíny,« llgnâce ;p=0~dmanì1a,, á; Stále
ı1O=Vě Dovonlávanými“ Svět V úžasuvädí, neboť Ze lži ˇusvěděuje iehof
Zbabělá Slova, jza.ko«bv jíž Bůľhž ne.pr.O.ievzOval Se Skuttkjz Svými ,pžoko-
lení lidskému: _- -“-. š í  l . ~ p  

,Nuže, to-li je“ tp-říčinai vodvahy vaší, pzakz V pravdě šťastní, kteří
jste pO~Slechli“l Tíha pfialš ëbłojflfıìì a. S-ebezapřerní -5-A-'P y-- Pán, který vnukl

..:vůlifl,lten dá if atomu; ješfltě n,áhírald.u bfošlüzatou. všelìżož
co Opouštíte. Neboıite se .ai Záfldueměíıv=os=stísr» ve domě du.ch0vníml
Nikde nena.jde-t'e Větíšíľlıřo míru duše, “ninkdże= ,srdci jasnějších a veSe--

žíhŤo~," Í‹ežcl§ifn“é dovede í11Ša.Dš`1l1Í1"ift*'đuší raďoàsftíě _ a štěstífm
Vkıyroyětey , te=d_'p odltO`*dl2111ěÍ l1“*oru I“l.O=S_p#od-in`o_flv'u, ,,p1ojdte± .a vìżtte,
Jakěsľaždkýrí jeeS;t.rá“11,“šř'!fi í  , . . . " j ; j

í A'p,ì'“ eee; ż:šÝıĹ_t Nezboťszvatě
p;`filcl1“áZít:ę ze y světa _,v;oıSkvr.ně.nêhnOě‹ j -j-š. Sìvět 1j1euj`šìeìtlì':iI

váflš.lt.  nyni; hflžáøđenníë pìfiøházsèťi
je síce prrí0'íhikpfiúío* ídíovrouf a ieđìfloır ìižě Iráskoeuí fıiiíe, Í Aiľeł

1)ře„ee“ż, ‹IJ“f`ı'“,i ;żzpřđ:'rżIzê§ ~j~eStz í Écloę “rIě:lr0“ıží.í pž“ drlouiltě i jde-běž

tak ubohý aj Zešlý, l' že kdyíbyf hned* hzozspzo dář n-ezačafli

l  ~3=;



,byti oheň Zadušenzbyl řítícízm sekroxvem - .v-. Mysl vaše opředena
jest, jako pfavučinami mnoha p-ředsudky, které Všitěpuje nynější Zpáo-
hanštělá škola a literatura, nakaženoz* jest sobectvím-v az. požit“kář-
stvím úpładkové moderní .s“pìo‹lečnı'oısti. ˇ ž y - ~ . _

n 'A proto --Zasstavte se, a Z.ahled't›e“ se. hluboko. do vlastního
nitra! - 4- ,,Ut digne ambulemus Vo›catio~ne,~q.ua Vzo-
c-a ti sumu S, T e r o g am-us, au di n os“. _- tak modlímel se
V Precesç' chce-te se tak 1ťno=dli;t upřímně, srdcem, nejen ústy ?` Chce-
te se osvědčiti ho~dným.=itak veliké milosti, a hřivnu -jejíoı Vět“ší.„ješt“ě
bohatství milosti a lásky Bıoží r~oZmnož_i“ti? Chcete se státi - ne Snad
nějakými veřejnými úředníky církevními, lkteří by jen odbý-valí
_,,Službu“„ž Aàiľefl kněžimi zldušíl li tělem, podle 'Srdce JeflžQíšo“va -z-? l-
Pak ,,sVlecte člověka starého“ S hříchy a žádostmi ješhož“ a“ ,,o›blecte
se V odění Víry“! To jest: oždvrhněte Všflevchenz ten nasládžlý kcal, kte-
rým Vás, j,ak*oz smrtícím pozvolna opiem, “ožp=ájela škola, a so-udlobý
život, a p`řiklozňte Se "cel ou. du ší ke svěžím fpra.~menům~Vody živé
-- prˇavđy Kristovy, rsebeívládíy a ctnoısti! To buď Váš ,první úminek:
poznati Se, aVym.a`niti S e úplně Ze Vlivuvšeho toho,-co
dosud duši od Boha ke sVětu,odVádělo, a ke“ 'kompromisům lákalo;
odhoditi jako balast Všechno to, co duši V oddání, se“ Bohu -b*ráznfìžlo~!
„Nedávajít Vína no-vého do měchů“ starých --. --!“ .

' A provedete-li tento rozhodný řez, pak teprve -podaří. se vám,
přeštěpzovati duši k novému, svobodnému životu synů. Božích; pak
poznáte- tep-rve, jaké Zdraví duše-, mír, a V radost iso-u  odměnou
ctnvosti a služby Bo-ží. Pak poflchšopítez Vyznamenání a dar, kterého
se Vám doflstalofl bohìoslokvím oproti. údě-lu těch, kteří ,zůstali ve světě
a táępou tam Ve stínech Babelu _. A jenoımf ta Zbývá cesta, abyste
jednou také druihšým. dovedli hodně? Z V ě Sj to V a t al živo te 'ml
S V ým V y k l á dat .evangelium spıásy, abyste obršodili národ! í

u “Nuže: In-staura.-mini,-ut in,stau'r^etis! s “
ı .

  . .~“ FR KRAUSz.o ,  
NADPŘIROZENÉ POSVÉCENÍ CI;-IARAKTERU DLE

 t ž ` UČENÍ SVTOMÄŠE._ n _ . ^ . ' `.'n _ .- _.
.. '

ǹ . `~. . ' '° ' ' A _ "', -V \ ' ' ' ' .3 4 . '

„Mor-avní V-ýv oi a. Zdokoznalení~ je zz Velké -části-dílem lčlo-
Věkia.  Jako“ je člověk _,"-. Svou osobou _- samogsstatným ,nositelem
.svých schopností a -sil, tak též má praktickým rozzumem. sám pıozjatì
mravní . řád a, učinili.-V jej Zákonem Svého nitra. Svobıodnou vůlívmá

mrjavnilideál; odVoZo›Vatì “Z. n.ěho~ mjıavní hodnoty .a
ljé.llÉÍUŠÍľžet.ìø~ Než tonmutofl úkolu žleží o V .cestě ˇn,ežp“řek±o›nateˇlné ob-

tíže=,]Pov“aha lidskáĹj~e__1ioZp;oltěna.„Non eniı_n__qu_o-d. Volfo' bonum, hoc
, ı '

éfp`_lıj`í,.M"a'u s b-ach: ._ G1{u'ndl“a§e "A*uŤs.l)Ĺi=1.đung des' C.har'a.k-
±erS;.s2(Nach'vo.á; zhı. ž.Th-0-m.» Aq;) . ri.Vći±±f“ašz.= loDiè- ünęf±enatn=f1ich*e'oWeihęz d.
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iacio: sed quod nolo malum, hoc ago. (Ršoım. 7., 19.) Nejen 'hlubocí
znalci lid-ského nitra, jako sv. Pavel, Aug., Tomáš, to dosvědčují; i
-filosofická ethzjka nemůže při bystřezjším pozorxoıvání přehlédnzouti
V člověku ono-ho Vniterného rozporu. -- Pozorlvlilezme-li Však objek-
tivní normy a'i=de;ály mravnosti, zvláště její absolutní cíl: ,oslavu
Boží a ustavìčné szpnojení S Bohem, tu“ jeví se nám tento- životní úkol
V takové Vznešeno-Sıtia dálce, že; lidská pšřirozenost se leká y jeho
tíže. Již fo o~h'anskýLmi kulty prochází mocná t.o~uhaD.o~ my-
stickém doplnění mravních snah, jimž by duše byla očištěna a po-
Vznešena. A skutečnosti tak‹o.vého', povýšení člo=Věka, vnitřního
znżovuzroz-ení duše“ k nadpçř, životu, jasně učí -Evangelium. -

Z křest. myslitelův plř ed SV. Tom. zdůraznil potřebu
nadpřir. pomoci, milosti, sv.AuguS tin. lVl*ilozst je mu lékem proti
hříchu. Důvod, proč zdůraznil sv. Aug. především tuto stránku mil-
losti, zavdaly blu.dy pelagìánské, jež, háj-ily nezporušitelnozst a nezra-
nitelnost lidské přirozenozsti. .V bojił proti nim musil us to up i“ti“u
sv. Aug.“ rozdíl přirozzena a nadpřirxožzena. Bylo- nutno dokázati, že
p oj em sv O bıo dy O d pí r á Písmu sv. a zk-ušíeinosti. A sv. Aug.
provádí onen důkaz tím, že klade Všude především důraz na úplnou
závislost tvorůna Bohu, jakožto- pramení Vše-likého života a mrav-
nosti. č V  fl ř '

“ Jako se; sv. Aug. při toım může doflvolávati textůl sv". Pavla, roz-
Vádějí ř e čti S V. O t c o V é na druhé straně myšlenky ap.o-štola
Janta. Nemají tolik na zřeteli lidské =p“řir‹ozŤenoSti-, zkažené děd. hří-
chem. Jim -je milost Boží -ıplřeflde;Vším` --"oslava pflřirozenosti,“ Sdělení
vyššího' světla a synovsztví Božího“. p J A  ' r J
-~ -O ba tyto n á-Z ory na milost o(sV. Aug. i; řec. SV. Otcůl) Vy-
Stupují ZV-lláště ve středlověké filosofii blízko sebe. A je topředevším
tvůrčí -duch SV. T O m áš ei A q u., který S];”)!oıje_nímoe“thícké 'jasnžo-sti a
mystické hloubky sbližujeoba ony názory tak, že tvoří ,organickou
rovnováhu- v ' "í ' V ˇ

j  B.'Nauka S-v.Tom'áše. _

. SV. T om á š zdůrazňuje rozdíl přir. a nadzpř. řádu; zná bla ž e-
no s t, jež odpovírdáj lidské přirozenosti as mravní síle, a V yš 'š ,Í
kř e S t. cíl, jenžjpëoyznáší se nesmírněnad přiroz. ~schzop“n=oszti, cíl,
který jest Vznešeným darem Svolb-odné lásky Boží. Po j em mil o`-

sı mi smyslu toť přirozený konkurs, jímž Bůh. s;pfo=lupů`so-b-í ke
každému přirozz. skutku Tbytostí Stvoř-. M iloı stí. V u ž š Í m, obvyk-
lém, smyslu rozumí SV. Tom. tajemnou pomoc Boží, bez -níž nebyli
bychom schopni ìnadpř.“ života. Rozeznává ctnost p= ř i r o Z. -4 samo-
statně nabytou zručnost V dobrém, 'a ctnostk ře s t. jakožto vlitou
Duäcjhem snv., bezprostředně sdělenou živo~tn,í-sílu- “~ _

í Při t=o“r,n-.zůstává sv.. Tom., uč.e›lľ-ivým -žákem s V.
Au g. Rzozdzílř mezi přirozeném a 'nad;pıřiro›zenem“ Vztahuje na sub-
jekt mravnosti, na člověka; a_ jeho Vnitřní zdokonalení. Objektivní
cílˇzmravnosti, szvatìo-st“ a oslava Boží, trůní V nerozdílné jednotě nad'
oběmařády. Naděje navě čnou blaž eznost neznáme-náf
odstrčení a popření přiroz. životního cí1e..K ní je

5 .
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Ĺíâkmoiíle jej Bůh Zjevil. K tom u je o V še m llêortř e b a nad-

ı

s

zě k jurčenyao přirozené svědomí poznává. a hìlársá
Dzov-iupnost, abychom se snažili dosáhnouti po›Sle-dníhov -svého cíle,

;;p{_ř`ir oz -e né p O moi, mi l ov t il Její Vstup V lidskou duši,
ıstvořenozzu podle obrazu Božihor, je shrnutí a oživení jzej‹í..cłl1'. přiroz«en“ých
fszì.-1;. Její zt`rát.a neničí sice žádné přir. síly duševní, ale porušuje účin-
nost a pořádek sil.. Proto též hříšník může jezdfn-ati dobře, může
ˇzvítěziti nad Dfiokušením in concreto, V jednotl. plřípazdě, avšak při-
ąrozemimi svými Si~lh.“1ˇn:i ne“vyp'*ln“í mravního zák. jakožto celku, ane-
Vyvarujge se trvale těžkých hříchů.. Plno u mrav ní p ;o-S il u
›p,ř'i n á ší mu teprve milost pomáhající a p-o~sVěcující, jež povznáší
nás k svošboudě dítek Boží.c.h a-naši, hř.íche.m dědičným “ zraněnou
vůli, jež kolikrát Sí jakousi mravní nutností podléhá zlému“ nebo
zdánlivě dlolbrémžu, pżřipoutává bezpırostředně k Bohu, jakožto-
k svrchovaně činné síle a nekonečnému: Dobru, udělujíc jí jednotu
a peVnoSt.~ V . ` l V

Milo S t B o ž íl a :cr h a r a k t e r! Nesnmírně důležižtá a časová
kaDito“la křest. Vycholvatıelům! Oni mají Vychovati církvi a národu
-charaktery ryzí a ucelené. Vyšší životní p-r.incip= milosti a jejího“ pě-
Stotvání V duších svěřenců je nezbytnou pomůckou zdárné výchovy.
Vychflo-Vate-1 nemůže' ovšem bezpšrostředně -“p4ůsob.iti na milost V duši.,
jako na př. novými poznatky obo-h.acuje obo-r Vězd.omo=s.tí. Odezírajíc
od jeho vlastního života ~modlitby, jež má díoıpirovázeti as posvěcfo-
Vati jeho činnost, je především o=dkázán nabádati mladé duše k mo-
dlitbě, V_ště“poVati V něl lásku. k tomutoj rannémul a obecnémžu pro-
středku milovsti, k modlitbě opravìdu. dětské, pokorné az důvěrné.
Tak již záhy“ VI mlá d Í. Z a jiště n jelšo r g anický vzrůst
duše' a usnadněn harmonický rozkvět ctností. -

  V pzozdější.-m věku shledáváme se-,u mlá deže js -pzříznačnou
hgzo S tfe jl nos tí k modlitbě a milosti Vů=bec. Pszychologický důvod

tohoto zjevu spočívá V živějším vědomí Vlastní Síly, V touze po sa-
mzoìstatném život. vývoji. Oba. tytovmomenty jsflouc eX se pr`os;pěšné
a nutné ke kry_stalis.aci. charakteru,- leč pří4l.išná - řekl bych _- pe-
'lagiaıiská důvěra ve Vlastní síly bývá mravnímu životu mládeže
ve této periodě Velmi nebezžpžečná. N e n Í- l ii z d e ko ns e q u e n to-“
n í“ denní .modlitby a dostatečné péče o- nábož. život, pak nezlbytně
nast“uıpuj`e případ, jejž mají před očima sv. Aug.› a sv. Tomáš, pra-

.abyg Všechna pokušení vítězně přemohla. A m o ž n o-ř í ci t é mf ě ř
jistě, že takżo vý mladík dříve čipozději pnodlezhne nástra-
hám hříchu. Jen modl~itbo›u, touhou po milosti je možno uvaro-Vati
se mravní zkázy. A na druhé straně _- Snad Vlastní svědomí a 'zku-
šenost doflsvědčí, jak milostobdivuhodně sílí a chrání člověka V bouř-
ných pžřelflomech životních a Vede jej k výšinám křesťanských činů.

j SV, Tom. pojímá. milost Boží V“ duši o-rganicky.
?“Organi*ckým, dlužno nazzvati jednak pojetí posvěcující milosti, ja-
Ikožtˇofl trvalé, Vnitřní dozko~nalos.ti duše, skutečného mystického ži-
vota - jednak důslednéš p r o ve d e ní Z á s ja d y, že milost přiro-
izenosti neničí, nýbrž ji předpokládá a zdokonaluje. ř , , - .V ~
øø , _, .



“~~Bůhj.edárcemívšechmilzostí,praví sv Tom.
věč“ná,lás.kaBožínení totožná s mılostı,

j sídlí V č 1 os V ě ku. Vždyť člověk může vmilosti í,
'i

-'-ˇ:
<súC-H afleeıı-IŇÍ(ĚŠ“ . nebo ji Ztratiti. Láska Boží stıojí výše nadláskou lidskou a tvůrc

konem*-sdělujef dobrotu a dokonalosti, jichž požívá. O mil.-O s t n ě~
ní Znamená -protos-Zvýšení, obohacení vnitřního života. O m i l o S t-

 f ně ní nezáleží V souvislé řadě aktuelníoh mi“lofs.tí,, V 'Zachyoováni
i okamžitých vnuknutízíBo=ží»ch, jež Zalehnzou V duši. T ovmu odp o-

" rují bib liżcké výraZy;o světle, ov Znovuzrození, o životě, je_ž
 ukazují na trvalý vnitřní stav. Tomu odp“o»ruje též. m oud ro st

Bo ží, která již V iìàřir. řádě nepžůsohi toliko Zevně, nýbrž sděluje
, V QVnitì"ní principy a. životní formy kfjdzosažení vytčeného cíle. Zajisté

neošmezí s.e B-ůhv nejvyšším řádě věcí, V němž volá lidskou duši
ad aeternam part“ici»Dfatifonem Suae naturae na vnějšíàmilosti, nýbrž
vzbudí V člověku též p~atř,ičn`ou činrno-st, pramen ` vyššího života.

` Milost Dlosvěcující jıeví senám tudíž jako- trvalá
 Q u a łl i t a d u š e, “pji'“e.sněji řečeno, jak O hab itu S, jenž tkví

“v pťodstatě duše a uděluje jí nad.při.r“oflZené bytí synozvství Božího.
t Mod e r ní n á Zo r na život, jenž odvrátil seı od stěžejných

Dravfd kì'“e“st'.,. chtěl by sice vystupňovati hodnotu osobnosti; sní do-
ˇlžzonce S Nietschem „von einem Uhermenschen“. Hodnota, cena jed-
notlivce pflři jeho natural. a empirickévzákladně Závisína věcech na-›~

ihodilých, .na štastnémz rozpětí duš. a. těl. sil, V zplzném rozvoji ozso~b~~
nosti a floodobně. A právě Zde“ v-pramení jeho studenálhostejnost k žíz-

~ že votu Zakrnělému, nevyvinutému, Zde nodí se jeho neschopnost, pro-
kazovati každé lidské bytosti, upřímnou_ lásku a péči jako obrażu,

z dítku Božímu. A pi ř e cel c e I á č in nost V ly ch ovvvat e ls k á
secundum“ natzuravm S-uam j“ el“ [pří li š“ Zevnější,

l n e ž 'a b y m o h la Z pí i" i r“ ;o Ze n ýč ch D=ìŤedností správně doceniti
s a Zhodnıotiti jemné ěmravnízárflodky, jež často žijí V chatrné schránv-

V  ce, tělesné aa které se mohou. vyvinouti až k heroic-:kým ctnostem.
Proto uzcení sv. víry to nadpř. důstojnosti lid. duše Zvyšuje ,neoby-

l r cejne uctu) pfředzudítıětem a .lžásku k duši jako takové, pflovználší ne-
” výslovně i nejnižší lidskou bytıost, čině ji chrámem Ducha sv., oby-4

, vatelem nebeského království. - “
tí Při* tomto pojetí je již patrný; dalekosáhlý vý-
.Z n a m V ě ty: (ìratiaz supìplo-nit et pëežríicit naturam. Celé tvůrčí dílo

r_._~_„,,_.tíhrne_,--stumÍíQVít;ě_, Se k ŽÍVOÍII-› ŽÍVOÍ
k smysl. činnosti, smysl. činnost li duševní ÍÍ-Ta*lšalždýlíltiěfitàöjlljštìiˇñěiì
nabývá' větší Dflodzob-nosti= s Bohem. Milo-st Boží pokračuje V této
stupnici. dále, Zdtokoønalujzíc, jak učí sv. Tom., celou naši přirozenost,

š vyšší i nižší s`choDn'osti. Q , “ (Dokončení)
v ˇ . _,

Za-mfilujme 8131 konečné vítězství 'cv frozsluněr/mi .fče'~mè', ćı proti
=neđO_I000/mlostż 't ě l.zopaZme _Se hněvem duo h a ia Ovládej/me fušelilçokzzø
vzpour/DL krve 8'ue'.l 'Taková jest krása %88m“rtel“n_y"oh. _ _'

V i Ť a l i ~ Jul/toast Slowwckfzì.
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M. Š. Černý: V Ť D '
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Chci žít ai zžfllımsvëžest jitro dýchat, a
chci V Pohár zlatý sladkost dojmů míchat, .

. chci libo-t vroııcnë něžné lístky květů, .
chci Silıı 'ssati Z dálných, hvëzdnýclz s_vëtı'i. ~

Chci žit a srdce Své chci všechněm dělit,
- chci hajit pravo, bezpráví chci čelit,

_ _ chci trDět,když to dobro /idu žádá,
_ chci život dát, když jeho duše Strádá.

- .Chci žít a v srdci svém ch_ci“bO\ži krásu“ Svým -_- _..-z. -z
' i svým kreslit Žitím, lvřioravit si spáisu, W

-.chci od .rána vět Bohu hymny vroucí, ' ' s
~ bych žil kdìys život věčný, nehynoııci.

FRA. ALFONS Zaoaažrr. ORD. s. P. Auoz
Ä SNAHYs]EDNo.cOvAci MEZI PROTESTANTY.

“ _ Před postranním oltářem protes_tantskéhzo~ ko=stela sv. Sežbalda
v=“Ntirnbergu hoří dodnes věčné světlo, Zbytek to onédožby, kdy ve
všech kostelích Německa taková světla před Nejsvětějším lëhořela.
.Test to jako-by ojedinělý strážce trpělivě čekající již přes 400 let, až
Všechna světla rozžata budou, kdy navrátí se národ ze scestí p-rote--
st-antismuzpět k universáhıí jednotě katolicismu.  _" »

.Po prohrané světové“ válce shroutila se říše německá, .a s ni;ąi~
protestantismuzs, vzájemně“ se S říši ,po-džpęorující. Kdož ví, Zdaž
nestalose to“ řízením Bo-žské“Pno“Zřetelno=sti, moudře vše řídící, 'aby
po `tak.~ těžké zkoušce“ Vzešlaz toho vnitřní, duchovní obr-Oda. 'ná-
roda V katolicismu. Světová válka byla zk.ouškou p“rotes.tantiSmu,.
na ~k=tefro~u se .národ připravoval od do-b -Lutherıových, a V níž přece
neobstál. Smutné dědictví Luther-ovo se neosvědčilo a národ hlfedá
nové cesty, cesty jistější. Svědčí lo“ tom živý zájem na straně prote-
”s1taĹntskléŤo "”ČluČh"oivn`íŤlíižiívlotmmcířkvle"mkatoęlićlšěwäfjejí"l"ituř§ñÍ"""aÍŠjcˇěšiìI "
lidové _.“pozbožností atd. “  “ . _ _

- Snahy tyto soustřeďují se ve sdružení ,,Die I-Iochkirchl.iche_Ver-ě
einigung°, která byla založena r. 1918 a která má svůj orgán „Diež
I“lˇ=ochkirche“'.*)i Členové tošhšo-to sdružení jsou ze dvou třetin pzrote“-L
stantští duchovní směru positivně věřícího, Z “jezdn_é třetiny laici. j

“ . Třeba žet hnutí toto může`každé?h“o=, upřímně věřícího, křesťana*
naplňovati rado.stný_mi naclějemido budoucna. p“-řece bylo by upří-
lišeno, příliš šoptimisticky na ně nazírat. Hnutí toto samo O sobě
nevytklo si“ cílem, odzstraniti překážky věroučné mezi pro-testanty a

._ __`_

- Od' 1. února 1920 má název „Die .Kir`ch~e“. ` ' z _

. _ _ 8
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katolíky, nýbržjedná. se mu“ hlavně os oživení církve evangelické,
především pak o oživení evangelické bohoslužby formami kato-
lickými. Tělo katolické by chtěli, ale duši evangelickou si ponechá-
vají. Proto“ hnutí toto považujeme za snahu po ,,církevním sbli-
žení“. N.a“sjednocení, t. j. na nějaké přest'u.po“.vá,ní__v masách ke kato-
licismu, není do.su'd ani jp-omyšlení. Vadí to-mu příliš zakořeněný ná-
zor. O evangelické svobodě a předsudky pıroti Římu. Ql.\la každou
sektu dívá se p-r.-otestant důvěřivěji než na“_ církev .římsko-kato-
lickou. Katolìíkem by-` chtěli býti, ale ne římským. Že tospolusou-
visí., toho nenahlíži. Nicméně nutno vítati to-to hnutí i jako sbližovaci,
po~něvadž's`blížení a vzájemné porozumění, přisto-upí-lfik tomu láska,
povdmiňuje sjednocení. To dokazuje kožnversľe jednoho Z vůdců to“-
hoto hn-utí, dr. Albanihon, evangelicko-lutheránskéh.o faráře ve městě
Bad Laurigkv Sasku. Tento; jako ducho-vní ve Štyrsku a Koruta-
nech, naučil se znáti církev katolickou a ji si vážiti. R. 1920 zřekl se
svého úřadu duchıovnílfıo sżpflrávce i titulu pastora a odešel do bene-
diktinského kláštera u Mnichova St. Ottilien-, kde konvert.oval. Nyní
je zaměstnán u společnosti „Gesellschaft für christliche Kunst“
V Mnichově. ~ V j r _ T  

Zajímavé je., jaké stano›vis”ko`zaujímá toto- sdružení k Luthe-
rovi.-,-Snahy tohoto. sdružení netoliko. že: nepzokračují V ideách Lu-
therových, nýbrž sdružení toto udělalo docela radikální krok V tom
směru., že mnohé Z jellro pravidel prohlásilo- za škodlivé. To ovšem
Vyplývá* již z programu samého“. Proti Luther-ovi se musí postavit
a jeji zavrhnout, chtějí.-li zbaviti se následků retormace po stránce
vnitřní, a to jak učení samého, tak i jednotlivých členů.  

j Reformace začala odbšofiurávánímˇ všeho, cobylo eminentně ka-
tolické. Tak byla odstraněnaę-Nejsvětější oběť, a místo ní zavedena
t. zv. ,,večeře Páně“, jako upomínka naVelký` Zelený -čtvrtek.
Vrcholným bodem bohoslužby stalal se než oběť, nýbrž. -kázání a
evangelická píseň. Tím; ovšem sami: se Zeslabili, je-žto, nemajíce Boha
stále přítomného V chrámě ve svatostánku, V zbavilì -se důvodu k ná-
vštěvě chrámu a- poslouchání. kázání, tím Spíše, že 'slova kazatele
evang. neměla autority, by zavazovala věřící, (následkem svobody
svědomí a názoru na bibli). Konečně svou-nzemohoucnost uznávají si
věřící p“asto*ři hlavně Z toho důvodu, nehledě na principy prot.estant-
ské 10 SV0b'Ű'dě 5íVěd0'mÍ._ĚĚĚ1Ě1_ĚQÍiÉÍL1l.ši.-l?.Ě21ìz.-ŽÉrjilll_.Qhyhí_„..anto.rita.-rrapor-=-....----.e“ “što"lská"“áˇřvlafšitñíjposvěcení svátovs-tné. Všechny články toho dlou-
hého řetězu, který jest ustanovení Páně,]so‰uVisí navzájem a pad-
ne-ltiijedlen. nedá. se ani druhýdržeti. Jakmile 'popřeli kněžství, stala
se jimfi oběť zbytečnou.z ' r . i s 4

i T S Hnutí reformní V církvi lutheránské stává se op=ravduj~vá_žnýrn
tím_,Ťže sahżá až kekořenuv věci. Po-znává, V čem Vězí chudoba re-
formace Luthęrovy, a_ hlásá v' jednou čísle časopisu sVého,_že svá-
tost Oltářní není pouze večeři Páně, nýbrž je zároveň i obětí, pra-
víc: „So-erstreben Wir denn eine Abendmahlieier in der Form
eines eva-ngelischetns IˇIochamtes, einer -evangelischen Mejsse.“'*). Tím
sice značně se .pzřibližují církvi katol., ale neodkládají úplně evange-

v*) „H‹›øhı‹in:h‹-z“, S. 38, I. 1919.   . T D
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lisujících tendencí. .lev však .za.iÍm.avý názor .jeijch _ na mši sv., jako
na .ob?ětino=vo.zákvonní,- kterýžto náZ_0r“st'ál je jistě' mnoho -obětí. V _
' Co pfrávě_nejvíceš„protestanty vede k církvi katolické a do ní,
je právě naše sv. Euch.ari.stie._ Zvláštní, ba spíše je to ůpšlně přiro-
zené, že Lutheráni., čtoucelľísmo“ sv., smýšlejí vo transsiubstantiaci
úplně kato»l_i“cky;V_O_všern_přispívá kč tomu iata_o“ko1nost, že pastoři
věřící, kteří symzpatlszují s. tímto- hnutím sjedno-co_‹vacím,j neučí roz-
dílům mezi-~učením kat-olickým a lutheránským_o_ transsubstantiaci
AŽ' právě tato víra přivádí tak mnohé zpět do lůna církve. Jedním
z četných^pří=pfa.d`ůj›e“ obrácení baronky Herrmannové. která po
svém obrácení vstoupila do řádu Benediktinek-Oblátek.jí)_ -
l Učení o. nejsv. sv.. Oltářní má jeden nezbytný důsledek, který

je 'zřejmý Z našídetinice mše sv.: ,,l\/lše sv. .je nekrvavá oběť No-
vého Zákona, přinesená od řádného, platně .vysvěceného kněze.“
Kde ._,je'_ob,ět, 'tam mżusíbýtizkněz. Tento .důsledek staví si před O-či
ihnutí sjednocovací a volá żproto posvátostném. kněžstvu. Ovšem
netají si ani zde pot`íže,_které jim činí .otázka biskupů, kteří,jak oni
sami uznávaji, .musejí míti apoštolskou posloupnoflst. Ovšem lnemíní
do›s_ud uznati papeže za nejvyšší hlavu církve a proto neví též, .od-
kudvezmou biskupů. Nioméně neschází ani hlasů volajících“ po této
i_ns`t.itu.ci.'V Americe. vyšla kniha .,,ÍWill» der Protlestant`iżslmus seinen
Untergang?“, kterou napsal Henry Wallae Dovvding.. Důležité při
vzniku této knihy je právě to,že autor“ byl .pověřen ku sepsání od
„internationale Vereinigung der ip.rotestanti.schen Kircìhen“. Autor
fpřešdně konstatuje, že pro-t“e.staI1ti-slmus_ve_›stavu=, V jakém se právě
nachází, nemůže j_nap=ro‹st:_)› existovati. Je to výsměch křestanským
ideálůrn. Protestlantismus vyplýtval peníze, čas a sílu, aby přivedl
V nebezpečí. miliony nesmrtelných duší, byl závadou lidstvu; V po-
kroku la"vykvou,pezn.íl lidstva; onlkřestanstvo roztříštilaxučinil malát-
ným V. boji svelikýmii časovými o“t`_ázkam'i20z. století. A proto autor
nevidí jiné porno-ci. a záchrany pro p-rotestanty, -než ve ~-zřízení pa-
pežstvi, které by mělo neto-liko před.nosti-Ťče.-st.nIé,_ nýbrž. iQ nejvyšší
vládu a moc, což vyplývá ze slov:t,,Nejpřednějším požadavkem

VV)protestantství. nynej-s1.doł>Y je," aby mělo nějaký střed, nějakou nej-
vyšší mo-c_;' nebot' my, ke své vlastní škodě, poznali.jsme,.~ že žádná
s_polečnozst` na celémfsvětě nemůže .míti trvání“ bez nejvyšší' hlavy.
Náš prostantismus jest roztříštěn na .sta tábz'o“rů. Každý tvoří si po-
.§l1.e--1Z.l.astní....vále-.L..sì~zT.é.;vla.s,tn.í.x..-v:yzn.á.ní-.-.a-zák.on.-..lĹaždý_._ten.._t;áb.or-_-.s.t.aSZí-_.
své vlastní mínění výše než bibli-.ŤÍ „Na protestantských církvích 20.
stol. leží kletba.volného~výkladu Písma, jakožto její největšímsta.
Chybí nám jednota V kázání a ve výkladechl Boží-p-ravdyf.“ Kon-
klusí zesvých tvrzení .nečiní on sám, ale činí tak. jinýprotestant,
pastor dr.'Al_b.a,n_i, který nap`s`al„článek „Du bist Petrusf°*ř)»,v němž
doslovně píše: ,,_C.).hc_emve-_l.i tedy poznati _vpo'třzebu.církevního szp`oj'ení=,
není nám__nikt'erak' bráněno, abychom -,tak učinili us“ té církve, která
jednotu církevní' organisace vždy p.evn.ous_i zachovala laprotitkaž-
T V*-)*‹=Gott.›.und~díe` Wa_hı“h“oit,~LobènSbild. derìŤlKorŤıvertíteı1 und`Beneđikt.

Oblatin AgneS„Freifrau;v. _Hęrrmann.,v_Herderč1920; Q1 r _ 'í z
_' 5*) Síegen 191.9; evang. Missions-GeSellSohaft.__ i ˇ D D '

1

._



dému “odllišném.u.“míně_ní hájila, církve římskvo‹-katoliclšé. At-._ si
duchovens.tvu katoliclkém smýšlíme jak chceme, ono je ve svém
trojím rozvrs›tvezní`, před obcí, národeżm a .S.větem,] jsouc vdržení
tsroišířhio duševního statku církve, který"_je~n zdaleka tušíme, Dosvě-ˇ
Icenxo. Jsouíto: katolická o~bjektivita;, autonomie akatovlici_t“a. A tyto"
duše-Vní.”statkycírkv`e představují se po řadě u faráře, biskupa apa-
peže, ale nikdyod sebe odloučeny.“_“ _  `- í T

= l “ Obzvláštního“ zado-stiučinění dostává se ìnstituıci papežské ve
slovech dra. Allba.niho, který úplně zavrhuje názory p-_rotestantské
na papeže jako; íalešnéľ fa p›rohlašujeŤnutnost nejvyšší viditelné _hl.avy
křestanstva, nebot, jak sámf praví, „nejvznešenějšípravdy Kristovy
bez úřaduˇnejvyššíjho b“~isku.p=a. zůstìávajíékřestanůrn; afpohan-ům_ ně.-
ınými; Církev, vládnoucí statky, Kristem jí svěřenými, bez ` a.po-
.štolského úřadu náměstka Kristova. je neúplná.“ Dále prohlašuje týž
autor, že “ věří, že č.ímví,ce budou se křesťané b~líž_iti Kristu, že tím
více budou tolužiti po tom, aby též orga_ni_s.ačně_ tvořili jedno~_st_ádjcef,
pod společným =pastýře=m. -P_-odobně je řešenai otázka biskup-ů die-
eesních. ldeálem je mu efpiskopát  sa.mostatný, nezávislý na státní
moci, vzájemně s;p‹'ojen.ý_i“`za`_hranicemi vlastního n.áro;d_a. Proto cìlrce
dr. Albani rpiracèoivatt pro vzájemné porozumění oz těchto oít“á_zkáěcl1,
.,s nímž“ poroste zároveň ilmožnost, jednoho krásného dne se s cír-
kvíz*řím~skou dorozuměti“;Ĺ - č _ “ _ ” (Dokončení)

 JARosLAvjsLEzÄKz
l orČIšři`_ovÁN.í.   

_Dozněly jás.avé,; mohutné zvuky,_.hymnu k ' požehnání.. Pohasla
světla, V jichž záři pfllanul oltář .a třpytila se monstrance. Pán, jenž
před chvílí vstoupil do rukoukněze, aby požehnafll svým dětem,
ukryl se do svatostánku..V kapli zavládlo posvátné šero; dojem
zvětšuje stoupající kouř vonného kadi-dla, V“ jehož oblaku se T Pán
před chvílí zjevil. -- Srdce, rozjásané velebným hymnem, blaženě
oddychuje, cítíc jšeště hřejivou mil4o=st, jíž ho Pán právě zahrnul.
Svaté štěstí, jehož svět dáti nemůže, uchvacuje duši a radostně slzy
díků řinou se Z oka. Jak je mi, Pane, blaze V Tvé přítomno t" K ˇ- i s 1.. nn-
._É‹?!_.YŠä_.__.§Y__ě_t'láQ.._._ľSZ_ěč.né±-.lampy...o.zarřuje--flvz-si-V-atois-t-á-ne-krr;j“-rr--zje---L-něh-os“““p“ro`udísŤttıv“-á“
milost, jiz zahrnuješ mou duši, beze všech zásluh,'z nevyčerpatelné
.své lázsky. Nikdo~není svědkem méhoštěstí V tétofposvátné chvílí.
V -°--- A přece je Vlidstvu to-lik zloby a nenávisti k Tobě, tolik
strašného po-hrdáníi Tvovu láskou a Tvým požehnáním l já, Pane,
přišel jzs-em* k Tobě z toho prostředí i kolem mě zuˇ'l b ˇ `_ _ _ . -. l . ._r1aoureı--cl-
-poruë k Tobě. Jak' 'ted d`ľ“ ˇ ` j ' ˇ i ' T " ' `y y iv, ze 1 .ma duse, slaba a uboha, nebyla
schopna té lásky k Tobě, jaké si zasluhuješ. l"já-jseın chyboval,
lehkomyslně hšo-sp0dařilTvou milosti. V A pak jsem přišel sen“. --
k Tobě. Přivedla mě Tvá milost, jež rŤoz_nít'ila srdcçejmél touhoul obě-
tovat.i“se cele Tobě 'a pro Tebe duším, Tebou vykoupeným. A tak
jsem u Tebea chci býti Tvým, navždy Tvým. Dáš mi, Pane, poztřełbv-
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ných milosti? _ Klečím před Tvým prostičkým trůnem, na rěmž
sídliš ve způs-.obě ještě proflstší a chudž-ší. Před mými zraky prochází
doba, jež .uplynula už v_ Tvé jb=ezp-ro-střední b1l__í_z_kosti,_ či láska., i_ktreVr.ou
mě zde ve. ízvVýšené”_míř.e zal1rnuješ.._ Odpnovídá můj život množsftví
Tvých milosti? Ó_, Pane., jsem ještě stále ten Slabý tvor. jenž jako
dítě kl.ol3ÝÍä„.i'kdyžl“ího ot_“ec_ vede. Stále ještě zapom_ínám.,żn.a_;_lásku~
Tvou. a _marněihled'ám lásky jinde. Sebe m.enšítúsJpěch_y 1ně,roz.jařuji
a zřap-on1í.n“ám, že bez Tvé milosti .apomoci by-chf_ani; kroku neudělal,
ani myŤšleenky_nevyt.vořil. Stále si umiňuji, že se .po~lepš'íml_a'stá.le ra
to zap-om_ínám,Íjakmile“jtřeba jíti přes malé p”řekážky,Ť,jakınile třeba
oběti. Pnokaždé prosím za O-dipuštění a znovu slibují polepšení. a při
tom těžkým se mi zdá z.apomen_vout_i na .n=e;patrné.nepříjemnosti od
těch, jež nazývám bratřími. _ T ' ˇ  z .

‹ _ ě Hle, Pane, tak slabý je Tvůj sluha. A přece rád .byclI_za.slouži.l
si toho jména, -rád bych odstranil své nedostatky. Bez Tvé p.Vo=‹fno.ci?
O nikoliv! Vím.. že Vjsijzdewzázračriě, ale skutečně' přítomen, že sly-
šíš Stesky mé slabosti, že srdce Tvé. hoří vroucí láskou i ke mně.
,Přiviň mou; zesláblou duši na l.áSkou -tlukoucí své srdce a probudf
v ní vážné předsevzetí a sílu k provedení. -- Zkus, Pane, obětí duši
mou, .aby byla hodna postaviti se před Tvůj obličej.A až měl očistíš
od nedokonalostí, vzbud' ve mně to-uhu,neodolatelnflou snahu. pra-
Cšonvati na' Tvé vinici,zí.skati Tobě, dobrý pastýři. duše. Sešli mi
Dnçha“5.vë!l1*o, abych volil správné cesty, bych došel k Tobě sám i
přivedl Ti všechny, jež mi “s,v,ěříš a budeš ode mne žádati. Dej mi,
Pane, klesno›utiÍúnav=ou nabrázdě Tvé, jen chraiímě útěku od Tvé-
ho pluku, dej mi píti kalich práce a obětí, jen vzdal ode mne nestá-
rlolst a pohodlnost, u.či_1`í mě psancem, štvaııýın zlobou' pekla, jen
učiň mě svým dobrým,`štastným knězem. -4- -V- --- , ` . '

T“ Tobě, Pane, žiji, a lituji, žil-li jsem kdyvíce jinému, Tobě umí-
Vrám, dej mi té milosti., umříti V práci za Tebe, Tobě lásku zacho-
vám, Q Zachovej mne i Ty ve své lásce! -- . V

V Aby Zžáá [vyu přøsvčđčønż, k ćønøøø jøćøfżbøø 1øø+øZnøøZžćě,,jø_7ˇø:ø7v.
lásku, á láska se uepfrobudi než když sej jim' 'obětuješ .I _

“ Ť ~ ` P í . jl j Bfruuo-Ruby: P“ř*_íkZae_t..ábbého Jouoea. „

Lefhifuostáuohá 've službě Boží 'oede h '_oás0u.eeui, or, ti, kteři
uedooeňuji sebe á mg/sli, ze jsou. tak 'uevidomi mezi myriaáami

V ~ v' 0 .ø ı V V. -“ I .0 'duchů, ze mohou eustáti jeste stranou az goobaviti se S hmotou.-
Jsou 'uiufıii jáľtoby forozžolou, krvi á-krádeži, hebot' kradou ' dom“
ducha, Bohu -- -- Nauka/naše jest živá oi vede. hoˇiuu, a filosofie
naše jest filosofii oˇiuu, uiholw snu. “ z _ _ V _

V V V _ . ~ _ V _ ' V “ Julius Slowoıcki.
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CYRILO IVIETODEJ SKA HLIDKA.
. Änt.SAI..AJKA: `

. fi ' _IV. UNIONISTICKY SJEZD NA POSV. VELEI-IRADĚ 1924.
~ i . . P' . Ut omn-es unum sint.

“ Ť M ` , J-O 17/21.

j Čítvrtý ufnžionistrickýt Sjezd na p‹os~V. Velehradě konal se od' 31. července
do 3. srpna. Jeho Svatost Pia,XI. zastupozval“ papežský n_unciu's M s g r e
F r. M a 1“ m a g gi Z Prahy, Vłládu republiky čes.kołs'lov-enské zastup-O-Val šéf.
círk. oddělení zahr. min, Ad I“. R oztočil. K Velk-oflleposztì sjezdu přispěla
účasvt .snlo-vanžských arcibiskupů, biskupů, Loflpflatů a pflrelátů, jichž V bylo pří-
tomno přes 30, a tojz našírepubliky, Jugosžlaviea Polska -“- počet, jehož
Velehrad djolsud neviděl v- mimo- řady univ. pflrofes-o›rů a učevnců prvého řádu
Z řad kněžsftva řádzozvéhıoı i“ sV'ěts.kéh-O. Na sjezd přijeli =d›el;egáti Z Francie,
Italie, Španěl, Polska, Litvy, Ukrajiny, Ruska, 'Jugoslaviel aLuži.ce. Z řádů
zastoupeni benediktini, p7remO‹nstr`áti, 'Ír`antišk'áni, sjesuité, mechitarsisžtě,
asumpcionisté a redem-pto~risté, basiliáni a redemptoristé vých. s obřadu.*)

1. Ve čtvrtek 31. července V 8 hodin dop. po Sfl1av›némVeni Creator byla
po‹nti*fikálni mše sv., obřadu latìns»ké“hzo›, kterou -slouží-1 S četnou asistenci
arc. oflvomľucký d r. L e op old P r e č a n. Na kůř-e ' zpívali b›o»ho-'slovci olo-
mučtí. j

c Úłčazstııíci se o›d»eb=ral.i pak do Slofvanského sá.-lu, 'kde arcibiskup Dr.
Prečan zahájil sjezd Význačným pro-slovem. Vzpoflmněl tu svého
zesnulého' předchůfldce, arcibiskupa Ant. C. Stozjana, a sv. 'Otce
Pia XI., který tolik podporuje snahy unijní, hlásané Štrossmaýerem,
S-o1oVěVe~m.a Sto-janem. Z-mínil sže o encyklice „Eccles-iam D›ei“, Vydané na

-zp~a»m.át-l.{~u~59QV.-zyflýrosčíe~umfuě“e-ní---›s~Vż~›s Jo=~Sfaíata~,“~ePa“~“sVzda“l~--dí~ky~esiV. “ s“S“tolici“;*ikter`á““p=o=`
slala nza sjezd apošt. nuncia Msgra M-armaggiëh-o, jehož Vřele vítá, sofučaszně
i` zá;sItu.pc-e Vlády rep. čáe‹Sko~s1-oIV. dra Ro-ztočila. Uvítal všecky přítomné,
vzpomněl i“ těch, kteří se 'd-ostaviti nemohli. _' . . ~

. ,P Ap, nuncius pozdravil sjezd a o-známill, že sv. Otec poslal o-lomuc-
kému arc. ke sjezdu zvláštní breVe,*"které byl-O přečıteno. SV. Otec V .něm
přeje .sfljflezzdu mnoho“ požehnání bflonžíhov a potom, aby se sjezdu účastnili ne-
-j en 'kšatoličtí učenci., nýbrž ij pravozslavní aby přišli a_u hrobu sv. Metoděje
navzájem se poznali. Po přečtení provoláno třikrát „Vivat“ sv. Otci.

Příprav. kozngr. Výborem. y Í P V
**) Breve ofltištěnzo‹ V Lid. Listech č.zI76, Apoflštolátě sv. C. a M..'str'ana

259-60 až 309“--10, V „Rozm-achu›“ č. 15-16. " . P
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s *) Seznam cúčzastníků Viz: IV. un. kongres na posv. Velehradě 1924, výd.



. Čzę-s.t.ným 'předsedvoflu sjezdıu Zvolen »a.p‹ošt. =n-unciusl M s lg r ze M a r-
m a gtg i, presidentem .sjezdu jmen-o-van V brevearc. olom. dr. L. P r e čau, P

P -čestné .předsflednictvo tvořili Všichzn-;i arcibiskupové _ a biskup›o›vé obojíhzo ± riztu,
předsedy. výkonnými byli“ biskup“ F is-c h e r-Cz- o lb ri e Z Ko_P›ši“'c .-o~bPřadu!la-

P tiflnskéhofl a bis-kup J os ai at“ Kocylows kyj za Přernyšlu obřadui vý,-
_ c-hıodníh-o,řediteli. sjezdu byli d r. F r. CI r iv e c, univ. pr-oi. “z.-Lub-laně, P“. P

M i c h el ›d”_ Her b i g n y T. z Výchofldního Ústav"u V Římě ad I“. J O .S e ř
V aj-s,_l ,un-iv. pfroí. Z Prahy, seflkretázřem dr. .lo-SČ.“ .Vašica,„;_univ.“ prot.
Z Olomouce a“ zapisofvateli--i.P.. Híabje š T. J., =‹:lP1”..j -F r“. r ach" ov s ký,

P dr. Matocha adr. Špaldflá.*k..“z,. c . y j P
Ă . 2. Naj. to náslledzovaly pozdravy, jež pronáše<liVynik3iící účastníci. sjezdu. z

jZ‹e=, z=ná.mějš~ích jmen uvádíme: Bisřkup Fischer-Golbvrie' Z Košic, bis-kup Dr.
L Kocylo-Wskij Z l Přemyšlu, arcibiskup* 'De Ropp Z Mohyleva, -biskup

Przzez-diecki Ze Siedlce V ;P`o›ls~ku.,' arcflibis-kup- Ša__.rič_ze; S,-arajeva, biskup, Dr.
.legli-č Z Lubzlaně, Parcib. Dr. Bau.-er ze Záhřeba, P. Michel ďfierbigny T. J. ‰

j ,Theofil ijlarap-in O. F. M., Dr. Cırivec F1“. Z Lublaně, biszk. Dr. Nj.a“r.ad-i Z Kri-
P ževace., P. J. CYŽ ze Srbské LužžPice',P. Škar-ek T. J _. z Prahy, bar. W“rangel

líovnjst.c(_pravos1..), a j,_ f “ _ . » “ 4 x I “ .
- P 3. Mezi pozdłra-vým.i telegrarny a listy, jež na to čteny, Vynikala zvláště

ˇ jména: Kat. kardíin,-ái Bflourne Z We*stmi‹n_s›teru, _ kard. Dubflois Z- Paříže, P. j
Logier, řed. Oeuvre des Eco-les d*Orient, Protojerej Bulgakov S* proí. Kar-
tašePvePm, P Berdjaevern, St.ruvem, Bezobrazovem a j. pravoszl. učenci, arcibizSPk.
Pejev ze Sofie, metıropol. Szeptyckyj, (omlouvá ,"n_ep«řít=ozmn-o‹s~t) ' mlinf Šrá-
mek, Pred. Dostál jze St. Louis, bisškup 'splitský Quirinus, PŘíš_skýPP sžbflor kaÍto_--

løìcké' inteligence a j. (Ruský Ppzravoflsll. metrop=olita “ Eulogiu s poslal lu-n._ l
sjezdu pozdravný telegrarn, jenž dłošel do Olomouce a proto“ nemohl býti na
sjezdu přečt.=en. Našinec č. 181.) ij fl P Ý P. - 'P ”
.. ~_,4.R"eíerátyadfegbatyf“ `“ 'ˇ P ' PP 'P P.

_a) vd_Pr.“-Fr; O rivecze Dnešní nauka r~ozz'ko›lnéhflo výcfh odu í
ovcírkžvëia-o principžuPj'ednotyvcírk-vi. .ı P j

j cp-Płodati pravosl“. nauku o církvi jest -dosti těžko, nebot pravoslavní ne-
„mají pevné- nauky O církvi, a je třeba citovat řaduytheologů, mínění. často
._ “o›dchylného. a nejasného, aPbych_ofın si utvořili dokonalý obraz. ,V hlavních

‹ _ry`sech.názorìy pravoflslavných thezologů liší Psfleod“ našich-tím, že oni, tak jako
`;11my, považují církev za m`‹ystické~ tělo lKri`st-o«v›(o-," avšak přeceňuji je na -úkor
zevnější círknevní o›rganiszace_ Dle východních the-ologů Zevnějši církevní or-
ganisaci tvoří nástup-ci sv.“ apo-štolů -- bis“kup=o›vé -P- nejvyšším orgán-.em na“
venek jest koncil všech .biskup-ů,. jehož usvnesení musí věřící liíd schváliti, aby
nabyl“-3, platrırosóti.“ Dle našehozLuče=ní' jest nástupce sv. Petra, římský papež -
vidšitelnou hlavou. církve Kristoflvy, jest tedy p~rirná_t principežm církevní jed- _
no-ty, Kristus _Zůs=t“ává hlavou církve n›evi~ditelm=ozu. Primát Však vých. p=rPa.Vo- '
slavní theologové neuz.návají,.neb‹o“ť; dle P nich všichni biskupové _i římský ~

,r -.1Qa~Dš_ęLŽ....ìsQu._ .s:Qbě._.lroŠ3Ini.--Ahy„..Se--došio ke--._sblí.žení..--ar.sj.ednocežn.i.,--jzest-.nez-bytno-z-------
s.tud=.oPva.ti. dobu“ před církevním r-ozko-lem, ,kdy se primát sv. Petra, plynoucí n .
zp usfltano-Vení* KrPì“sto-va, uZnáva.l,j_ni“k_oli „primát církevně-právní,P__- dnešních o
theologů pr`avoSlaVných. " O _ O c - _ _j l '

-“ Vývody Dra Cırivce doplňuj-e `ko~rreÍere-nt d r. _J u l. PH a d Z e g a Z Užho-
Provdu.“ ' V ' P P ~ ” “

V ~ Pravoslavný Ufkrajinec N ik. K l im e n k o, .redaktor zlPaříže, pro*p›ag`áL-
tor Pmyšlenezk Solověvových, poukazuje na dnešní tužby mnohých pravoslav-

. ných po jednotě církevní; jest jen třeba odstraniti předsudky dogm-atické, “
historické a psych;o›log'ické, které mezi praV‹o-slavnou a katšo›licko~u církev '
postaveny .byly Cařihradem. O . Ĺ P - ' . ,

' v b) o. -Glěb Verchovskij: Autorita patriarc-háPtı°,i po -
stránce historické, dogmatické“ a kanonické, jakož i “
její Vztah k dnešnímu stavu .círk‹ev'“ní jePdno~t~y. -. - .



l j Na počátku své přednášky Vymezil pře-dnášející pžoj-em “ patriarchátu, P
P který jest jakýmsi pri.má.tem, ovšem S o=mez-.eno›u, místní pravomocí. Ukázal

na význam a potřebu zřízenípatriarchátního, nebo patriarcháty by pečovaly
 o církevní disciplinu a liturgicko-u čistotu V církvích východních, sjed“no›ce-

1_ıýcl1` S Římem. V 'otázce ssjePdnoPcen.í dovozozval, aby patriarcháty východní
zůstaly, stojíce. pod 'autozritoflu papežovo-u. Latinští mi-sionáři, na východě
pracující, mají -býti podříze-ni východním bi-s-kupům. ^ P P P,

„Přednáška tatoflbyla dosti' těžká na porozumění. Celá řada účastníků P
se přihlásila k de b at ě“ “ n P P - P _P . , “  

í P fo. Da mia n, kapucín a mTizsżioınnář_ ze“Sflo~ífiıe, o-hradil se proPti:tVr-zení PG.
Vjercho-vskéPho=, jakoby latinští misionářijlatinżisvofvali ,vých_o-dni křesťany a .
pPrav'1šl, že .mnozí Z orientálcıìí, vracející sie ke katolické církvi, .chtějí také Pla-
tinský rłitus. Mnohé Z nich přivádí .ke kat. :církvi iP dve's-O-rganisace A pravosl. _
církve. P Anast.PÍ(aĹl5/'Š vytýkal, že.V'.Dř6C111äŠC€ byl VÝZ=11211T1 Óbjřä-đifł při-3
liš pP*ře‹ceňo'ˇv*án. ' O y. O ' P' ,O _ . « ,_

Dr. L os ski j, _pro‹Íeso‹r'z Prahy, na základě různosti ritů na východě
Ppopvíral nutnost jednotného pat-riarchátu pro Rusko a Ukrajinu.. ._ P P ' P _

. , .

P. KarÍ F rid,=ri.ch S.. V. D. zPPdůraziňuje důležitost národno~sti'ímisio-
nářovy při působení v. Rusku; _.-dr. Dv orník pak ik, po~cvh0=pen.ífroëzdílné “
mentality vých. a záp. doporučuje studium, histor. vývoje schzismat-uP. ~
_ O; Glě-b V e r c li o v -s kıi j odpověděl- na námitky, prohzlásiv, že výkla-
dům jeho nebylo porozjumě-no“. Přímo od.pověPděPl dru.ĹL O s sk é mu, že ne-
měl na mys-li,aby patriarchát, oněmfž V přednášce pojednával, pohltil ukra-

P jinzsžkou círke-vz; P.. -Kflzaly šovi odpověděl, ž-ex nepfřzeceňuje 'obřadů a jich
ˇ významu pro věřící., ale. že přece dlužno pezčozvati' o čistotu obřadu. Upo-

zornil .na n-ejePdnPo‹tno-st V této Ívěoi na východě, kteráby zřízením' církevní
Vrc.hností,'o “čiSto-tu obřadů pečující,- přestala. v P - 'Í . V ` " 1

' v

Nakonec P. `d'IP“I e r b i. gny shrnul; výVodzy“o.7 G. Ve'rchoPVského “a pov-
_ 8

ukázal, aby `se“i1emluPvilo› 1. o› in is io n á ř í czh při práci pro sjednocení cír-
kevní, 2.s1o,-vo uni e jest pro výchoflďany významupolitického, 3.PPjest vy-

. stříhati setaké slova ,,l a tin i s a ce“. De .iac.toPfjest většina katolíků' v Ru-
P skuľ latflinského ıobřadu, ale d.o=.uÍá,l že -V b=uPdofucno›sti b‹u,d.eP tomu jinak, že

vzraoející se V jednotu s ıcírkví k.atolic~kou svůjvýchod-ní*.Starobylý obřad
Q si ponechají. -_- dle zásad s_v. Sto-lice a předních pr.aco'vníků votá-Zce “sjed-

. noceniz- Ť“ .Q `PL P - V ‹» “.„..  P . .Pi 1.i
O _.-o). PP. _~K. Syakač T.^J. ze»S;ar.ajeva:ÍťPatriarchov.'é_'vPýchod'ní,

1*a;froz““kolnické prvkıy PVP k flá no- ne czh S y-Pn od y Pftruvlslan-
Pské r.“692_-., Ĺz “ i ' 1 . j

P _ Pp-řednášceí pvovjednával. _ofl kánonech, 2, 6, 13, 36. této syno~dy,'Ío pra-
vidlìech discipl.inPárních, majících Zhoublný vl.iV na cvýchPo-dní církev. ,Í . j

PPZ.p-ůsob p›ře"dnPese_níl'nebyl,vhofldný, poněvadž východ„tét'o;synody ve-
-__---- -...---.._~.H_Če;.--Sil.-_~.V_äžÍ;__„.___;m.„ _'.._P`__-.._._.._'„_..-,L.._._`_.._. „- ._ -.-.._.Í __ .-._ __._._.__....__ „-..__. _.. -....-_ ......-._Ĺ ._..._....___..„„.|....... ___..-,.. _-.._-...._-.;...__--._...._.._..___-._._. _

. ø _ . _-
- . v -ø ' P ` . I `.| ,

A PV de bat ě. dr. Ru S ň.ak Z Prešo-va _vysloPVil své poli.tová_ní nad způ-
sobeın pêřezdnesení a. pPouká.zal na psychologickou sitránku každéhočlověka,
tedy ivýchodního-, který při takovém Pzpůsobu mluvení nikdy nebude cír.-'
kví 1;_a±0-1.ijçkê získán. . . P4 j . P , . P. .  je çpøıxønčønf.)

L ._ Í: . , . 'nł _ ÉP_ ~ ‹ r ' `
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s Lov A N SK Á H ı_ı'D.K A.
_/ '

LUŽISKO-SERBSKE PTOWAŘSTWOP „SEK-BOWKA“.
5

j'Bó1e hač bdy jejnaš čas čas bědżenjaÍa Wojovvanja.
VV politiskim živvjenju bój 1:njez. Inonarohíju a republiku,
kotryž so nětkle vv Evvropje bóle a bóle k posledujemu 'při-
khiluje.“ Z politiskim Vvojovvanjom nasta-tež, narodny loój za
pravvo Wo byće a tyče a Vvobstaćej jíednotlivvych ~ludovv,Pkotrež
noohoedža ASoP“-vvjìacy kaž njevvólnioy kpotłó,čOVvačP dae'2,'zale
ohcedža. Sami SPvvójPVVosud' Svvolooduje a ujevvotvvisuje postajeć,
a tutóu bój Wo narodnosć njeje SO přez Svvětovvu. vvójnuwot-
Stronił abo zrnjenšił, ale I1aWopa,k“je z novva tak pravvjevvo-
tućił, narodne Vvědomje vvubudżił. V . , ‹ A . . Ĺ
P VV tutyrn Abědzenju, W_.tutymPPVvOjoWanju pak hovvri hišće
Wjetši a Sylniši, vvutrobu a čuće pohnuvvaoy bój, kotrehož So
nichtó njezrninje, kotrehož So znajmjeřıša .žadyrı zdżěłany,
Žadyrı Studovvaoy a Studovvany zminyć jıìjemóže, je to kulturny
boj, bój Wo zdzěłanosć, bój Wo Šulu. Sule zaúdu, novve Šule
nastanu, Vvšitko So přewróća as-přeměnja. VVˇyšnosće připoru-
čeja. přetvvorjenj e a zběhujenje _Šulovv a Vvučeřnj OVV. A k. tutym
Sluša tež nas Serbski Seminar VV Prazy. - P

Nazymu 1922 rozšěri So po oyłej- Lužicy zrudzaca povvěsć,
zo je So Serbskiseminar W Prazy předal a zo Su dyrbjeli
khovvanoy seminaprgvvopušćić. A tuta povvèsć jvvupokaza So
jako Vvěrnaj aj pravvna. Tak bě naš Serbski Serni.nar zz pře-
daćom tezzběhrıjeny. P P. ' j `

 Ze. Serbskirn Semínarom W Prazy zvvisuje Wulkí dżěl
Stavviznow našeje Lužioy. Z předaćom je So Skončil vvěsty
Wotrězk serloskich Stawiznovvg .tež Stavviznovvf tovvařstvva
Serbovvki“. P7?

Je pak ze Serbskim Seminarom tež rıaša P,,SerlOo`vvkPa.P“
zalšła? Hižo. We Wulkioh prózdninach 1922 bèohu Wšitoy. Sier-
bozvvčenjo je-neho měnjenja, zo dyrbi naša „Serbovvka“ na
kóždy pad, njech So tež z našim Serbskim Seminaroím Stanje
Štož choe, dale vvobstazć a dale dżèłać. Tute Stojn.ìŠ.će„tež rıje-
přemění, to, zo njeběše tamnešulske léto W jSerbSkim Semi--.
naru' aní Serbskeho- bohosłowoaø, ale, jenoj.`_"zv_dvvaj; gymnasìjastaj
taıne.--z-beStaj,.P-,ko~tzrajž-.-pak-idyr1ąj.e.Štaj .
aPrahu Wopušćžić-..í “ . P- “ P P V i

, Mjez tympak bě třoeh Serbskiohs bohoíslovvcovv najdo-
Stojniši knjez biskop doFuldy póíslal, zo byohusvvoje Studije
dale vvjedliP,jzdobon*Pı tež Svvoje Serbske jhodżiny dalePvvotdżer-
žovvali, kaž loěchu to hač datal W-SerbSkim“SemPinaru Prazy
činili. Serbskaj gymnasijastaj pak, kzotrajž buštaj z `Prahi
dornoj póslanaj, nastajìštaj So po postajenju konsistorija do
Budyšina, zo byšt-aj na,PtazrI1nym`gymnaSiju dale St-udovvaloj.

Tak -je „Serbovvka“ Svvoje Staresydlišćo, naš Serbski
seminar vv Prazy vvopušćić dyrbjala. 76 lět jetam za narodne
dzělo Svvojich khovvancovv vvukubłała. Tola „Serbovvka“ vvob-U
Stoji dale. P Í i P

ı. rs



'_ ` .

Mała je ličba Sobustavvovv, ale vv cyłej tyšnosć-.i njespušći
,,SerboVvka“ nadżiju do přichoda. Dżěła dale a prócuje So, zo
by zaso dobyla, Štož je ze Serbskim Seminarom zhubiła. A je
Sebi-natvvarila novvy dom ze Psvvojej dzěłavvosću a pilnosću,
rjany dom zdżěłanosće a Vvèdomosće vv našej lubej Serbsćinje.

Tuž njeoh dżěła naša „Serbowka“ dale pilnje a zahoriće
za našserbski narod! Njech kćěj-e ,,S_erboWka“ Pstajnje We
Svvojej rjanosći jako róža lubosče ksvvojej luloej Serbséìnje
a k.PSWojemu serbskemu -ludej dop-jelujnjo Z tym Swojehesłoz

P P „Bohu k česći a Serbam k Spomoženjul“ _ .
4 P p ,P ˇ í P P J. I-landrik..

_Z Mariboru. P Na oběnem Pzboru ,,SlomŠka“, društva
marıborskich 'bog.o'S1ovcev, je Se dne 8. oktobra 1924 konsti-
tuiral Sledeěiodbor: P P P v  P P

jpredsednikiz,Koleno>Frano, 2 l P “ P P P PP
podpredS“ednik': Žalar Slavvko,

P tajnik: Munda Matija, P
- P blaga.jrIik:Rataj Anton,

V knjižnìčar: Pribožič Peter. V

‹ P i , Bog živi!

P V P Za odborz-  z
.Franc Kolenc,'” l P V W “MatijaMunda,

P L t; č. Ppredsednik. P“ P t.PPPč., tajnik.

, .

P P PV Bcıbelu, 've ktezém  ž*ı§jeme,'Ítdg/ zmaıték ot 7“Ozđ“è'letfıP/í
'Uz/ltonçtly svoje fuetećlílo, fveleçl“/íjlo, nad kterým by tjsćtmy /mohly

Na nás jest,“-z bg/Ohomøf my Svoje 'naděje frozrıěoovalż. . “
ı

, ,Net nás  jest, _byehOm mlwmìlt víry, nadeje a. lásky-  .
VP Na fı/wZ8.jest,-„bychom 873 přítżsklt PPPà/La prsa toto LPŠZO/UO, jehoz

světloneáří do 'našich tem/nOtl.'PPP “ -P PP P * PP PP P P
_ ,I z_,, Neohťjsou dOkPO7P-távı/Ĺjvjedtø/ıO,'ja7çož, Otec můjPíajžájedno 6.“

› _ P _ , j . P - »QA/rnOštHePll0.
. In

x
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JEHOP .MIL OST  l\/rísgr. 177". P JOSEF KUPIŠA.
n

P _ z _ _ P Pb/íslťvzp ađrahenský, Szžěı'/ı'Oí. biskup brněnský. P
- x _“ ._ . P. '

PP P ,,PDoplň- V knězi svém (-of .Bo-že), pPlno=s.t tvé služby-
_ a posvět jej, O-zd-ob_en‹éfho-. veškerou slávou, ro__›s-ou

_ . V _ ' .nebe-s`kého=__po«mazání!°Ť -_ mo›d1i1aPse Církev.
v _ - _ ,_ ` _- ~ ,

Roh milosti a požehnání ve vší.-sPv=éPpln:oPStí vylíí Církví na_hZaPvııVaŠi. A
- rfızce,P-tolikerým OPbětOPvPčínínz Nejsvěíë,íšPíPh0 a 'šPeb»e.Psą.ma,_ DPo›S_vëć.éné,_P;- ířímóžjí
již beríız Dasíýřskoıı -- --._ P P P P P PP P P

PP Hle _ jak veliké věci PııčiPrPıíl Vám Ten,PPjenžPPj€sPt mocný PPP--ĹP`M“OcPPPPnevý-
fPzPP7)yín0Pıı na-Pđ Tělem Syna svého vl0ží'l_d_O ľııkoıı Vašich vP ohćımžíkıı Svatého

_ .kněžsíví -_- cí nyní, po tak ďí0PııhéPP Zk'oPııš.ce věrPnOPSíi Pcı dıíst0jn_0Sti,. hođııým
P ııznrıžíí vrcholu mocí SDaSí.teÍlOPv37,P jíž SPeS“län na _Ze_m'“ Svatý.-Duch -_ --

Nejen Syn Boží sám, ve Způsobıích sPv?cítOısPt'nýÍch, ale __í PUíěš.itel,P_V_ čiré, IJPOPZZII-é
své pođsíatě,_n(_ı slovo ,PVąŠe--zemí D-“řích_0d7em -Svým ríeÍbéi_p05vPžPii«Př__

_ _ O, bııd'tćłž__-]9_OžePhPIt.cí_1_ıfy_ru“Pce,jichž moc _.íPeP -ne-v'_ýsl0JvP7Ít_(íŤ_=. _ .P P
_ Požehnríngv P- -.-. .Pra“v(laPoS“vPěcııje aPPLcíska žehlící __-,P-'P 'DııchŤ Svatý míře

Pjest vyjcírířenímí obou. -_- Kéž tedy On chráı'-mem Oboııd SÍtćíPlý_m Ä ııčínfí Milosí

P -+ -PV ě hlia S' v Z cí le O n ıı BOPžíPm!P_ a PsPta.Pté.čnOSt vůdcehíáscí m í t ra ve-_
Iebná, kP0Irunıı]'íci _ZfjevenPím' OPb0Pj_ím___h“íavPı_ı Vaši.-_ P _  _ P P

O l ds c e Však skvost Pnejìmenší mlııvíz ncídhery _ roııcha vPelePıJPa'Síýř-
ského _- však nej\7Zácnější, -pP7“SPten.. Lá“SkaŤ_j€j_ věnovala, aby lđsPkııPžIuı-P
Pàmenaıl-_ Rııkıı zdobí, aby laíska đíía její- višPe_chıt.a Pzdobíla al íah vıarsten Isrdce

_ Samo -usaPd_il_a.P Kéž t_edy.DfrávPě-.I7`rSPten tento, jaìko práce cí obětí ~ dlouhých Zeí
,_ _ , _. . . \ _ ' _ " -

__‹POPďměJz0Lı... kO“rııız_ıı_je, _tąPPkj. :xíroveň of nPejlvýrazrı_ějŠížm je-Pzn_cíkemP í bwdožueí -- ve- z
- _ --V-afší,ra-ľıíb-kyęhdıı-ší-mz--věrné,-íak,;ž@-ćtıııësııuflt,-věěıaostz,ií-1teı1&aı:LI„Ší..--

_ . _ I.
- -.. . ,x. ~ -'

. 'I `

A to bııPđíżÍ_ prćívě OďměPna těžkého“ ıířaclız, VąèŠę_hO': aby í Ovce pPOc_h-oniíy tuto
láľshıı Vaší cí, jí IJÖ“Svěčen;v,P Pzasľofıížíly si Sż7`Oj_ePhí Vcímí í VP ľád'o“Stí“ věčné.
V tomto světle .síavızériz Ph“éžP-zjjeví PsePPjeďnoııPpas-týřííovcím PšlOvPaPP Ănošto-
lOv}a::. „,L€íS_k`a jeStP_.na;DPl_něn_ím;.ZćíkOn“a -_-,P--.ľ"_ __ - PP PP P- , P -

, _ ' - ' x

_ PraPVa'Pa aP Láska“ kéž svítí vždy pochođněmí Dní c'eSĹt.cíCh V.aších!_P.SI9P0-le‹ř-
némıı, DPćPıhP úsilí pod Paegiđoıı P J; =M. PbPíSl€ııD“a-P0%rđiPnP_airía_ kéž PDOž'€hmí* P-__Bı'íl_z_, tah

'x .- _ ' ' ' V P - -` l

aby v`y-j[ıfsnPílzz se-_Ií-víně životem křeSťanS“kýmPtvrířnbsPt jcelle điecefse, dle
ı›Přík=ladıı cí Iľříčinění tak Pvžćícných vePlepa.Stýř`ů. -- Ti, kteří touží Síđíi S13' Ođđü-
nýmí zz ııoslııšnými Domocn-íky Vašimi ve-službě Evangelia, prosí O to Boha
Z plna srdce.. - P P' P _ PP . P 3
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„ Žív otní data; J. M. dr. Josef Kupka narozen 7. května 1862
v Černé Hoře u Ra_jece;e188;0 mature-val S vyznamenáním na gymnasiu
brněnském; 1884 vysvěcen na kněze a jmenován kooperátorem v Mor.
Buděìo›vicích. Po třech ìeteche o-debralľs-ee na vyšší Studia do Říma, načež
in 1889 jmenován Droíeísoìrem na něm. reá1oe'v Hustopeěìç odtud brzy po~
volán do' Brna Za profesor-a na theologìcký ústav, na němž po dru. Chme-
líčkovi přednášeln pastorálku, do r. 11913. kdıyr povýšen nakanovníka. Na
biskupa vysvěcen 7. Září t. 1*. J. M. biskupem brněnským drem. Norbertem
Kleinem za assísteůnce JJ. MM.žS"větících biskupů oloınuckjˇ/'ch dra. WiSì1a1“šı

dra. Schìnzla. Vedle prořesury proslul ndí1:'ı.ž biskup roíZ.Sâ“hIo‹u “ěinno›Síí
literární, Z níž zvláště vynikají veliká díla:v,'.O mši Svatě“, „Církevní rok“
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a „Kázání a ho=milie“.'.yV poøslední, do‹bě..dpO~šel-.také'Zaslouženého oc'en“ěr1`í iŠ
11 Iäikůľfleflší, ale Výborný Spis iého. ,,O vedení matrik“. II.rvyd.í_“_'ií-Liítei
rár`ní dráhu sv0~ii Zapoěal články V' ,,iMuseu“Ť, Zvláště r. 1883 příěinájćh
castych souboru, 1884 Působnost milosti a svo-b_o_-dné vůle. -_ Kéž -dlronzhá
iéta jest “W'dopř“áno věrnému Sušilo-Vci V úřadě velekněžském ro-Zvíietiv po-
žehnano-u činnost ke slávě Církve iIVlasti! „ 8 ž . P ` g ' '

Církvi ve vlasti naší dostalo se další radosti, že, nedlouho- pt;
neidp. biskupu Kupkovi (“5._října 1924) vysvěcen V Prazena biskupa
tež -Msgre. dr. B zo m b e r až, gen. Superior ěs. armády, --Ĺ Blah`opęp1ije-"i
ieme .co nejsrdečnějilKéždopvřeje Pán svému biskujpub na tak důl“e'-
žitém a obtížném působišti hojněts.vatý_ch úspěchů, aby vlast naše'
i ve .svém vojsku brzy radovati se mohla. Z obrody viry a mravů; a
tak dle slov neidp. nuncia,._„Zás=luhou lctnoýstných vojínů byla veliká
a bezpečná“. Vzácný příklad ve1ep»aszt'3'fřé~,i”` proniknutéhosiedn.oce4
ním lásky lvi' vlasti se Zbožností, kéž dojde tak hojného. následovánii

»Téměř současně -- den před světíıeniiin  nleidp. rbiskupiar 'dra.
Kupk-y _- instalován Za kanovníka kapituly brněnské- vdp. dr. Josef
K r ato C hv í l,Űdo té doby biskupský 'sekretář a Ceremoniář. Jeho
neúnavná píle avšestranná činnost, 'ktˇerou ve svém úřadě tolik vy-
nika1_,`bud=e ho jistě Dirovázetiľi ve h_ođno$_Íi, kterzoù odmëfięfi-
Pro 'kněze takové horlivosti, Energie 'a zkusenosti :znamena dulezıta_ ._,‹ ._ . -

tato“ hodnost -iesno--mľno=~vé pole“ pár“-á-ee ve S-lnžbá`eh .d-iecése. Brněnští
b'o“ho-slovciz doVo=l”u.jí si neid. .panu kanzoirvrníkovi bl“ahozp'-řátì
aıvyprošují mu hoihého požehnání.. v “ V Í i_ J - P'

JAK BUDEME JPOKRA4  ntąš ıìøi Oiđciěflift Ť).
r “ v % " 8 DS anszému. „otmu“ rea pevne vr-p

J _ ž 8CVI°LT?i   1 fy a ıáyxzky K Eúćhlżnrrż-sn.. sxđøi
Zacıname no-vyro-C. „=Musea..pkte.re Vyøhýbvat-ik_pı0_m_Oci' Ý úpravě -eèst rk

Čeká v naši "době `mn'oho~ vážné, O-í - z Pánu Je ~k toflirıu třeba iíbbětavostiPfaVđ0ir,@ Pfà0@i{1?*.Pt0l1 2I\20ta.1J0h©“i .a nzøøhvøflniøsni in nølirøhsxz a zna- .ŽÍÍOˇĚÉICŠKŠIEP* PIO Z“'ˇ°'“ 3 P1'act 1?'“1“1°Ť*“*'z1ø-srí jeho nę»áø-ęç.á±1šú§ żpfišøvhn Ă ná-
C ine? Ť". P p ; stranıtı Je. Musim=epy1e.ště hledatı
Na 112151 k0'HÍ€1'GHG1 :V@ľe_hľ_a`đ5k*3f bez předsfudlků J vhoìdný“ a jednotný

byl-O-pi roikozváno O významu ,,_Mu;S.eaf“- postup .V Ofltápzce k_a±0,1i_ 0Tgani5'aęę'p0_
pro ıLdzrZ“en1 styku me-21 170-h0S10“VC1 litickefa zejména kulturnzí, kde prov-
slovan'S'íkym1ˇ._a mame vy tom ohledu Vedení náb0.žęn_5.kë110' p.f0.g1-;a1-nu,p~vlý+r-
11e]l€2łI1SI)112Lđ€l€-›. „ML1S~BL1m » SB. Vsak chová kat-olíkıŽ1ížiVo‹tIem a činem F"-

- „m.uSı_...stati.....i-..ıJJ:ır.a.Z.e.11ı-a1ıa~sr..;M»z-z-snahy»--V-iav~zv--bę-Z-flpflmficiv---k1Të7fe----nęmöęžnä;-«r--»j~ë-i-Í,-Qżđ;- - ~
VYSDĚIQSÍÍ V ŽÍVOÍHÍ 0"[äZC€ HEIŠBIIO mínkouz živo-ta a úspěchu. -z- Nutno
SÍÉIVU Ve VÝ0zh0“Vě <10`bľÝ01T RHĚŽÍ se Z-avčas o-bežnámiti s hlavními ce-
a do-brých Dastýřů duší.nMuSíme se ištamiik dosažení toho .cíle i se .způ-
SHEIŽi'[iz„ 2I_bYž._ Häľfl byl Häš ČEISOI0ìS_ sobem tofldstranění překážek.í-e.Ne-
praktickou x pžříručnko-u ve Všech otáz- pìipravęnøgt je pzľamenem nechlufi 3
kách, kteréfz nás činí opravdové tato šżkodi námi lidu. __”8 ` _
bohoslovce a maií Z nás uěiniti cír- Qtázky dneška jsou vážné 3 .da1“e_
kvi i lidu věrné, obětavé al pro život k05ä*h1é __.~_ją1ç Se na ně pvřip-ravírne,
dobřze p~řip“raVené kněze. -- I J takových 'doflcílíme výs.1ed.ků. bPr.acui-

Čeká nás cely prozgram Stoia.nův, me tedy Vážně, obětavěa S chutí;
spoiiti Zbovžnosta věrnost ~B›ohu a ,_,pnech“ť, se raději Znelíbíme nechápa-
církvi S láskou k dušim a neúnav-- jícím, Ztrnulým, všedním; lhosteìflýme,
novuprací pro- odstranění- všeho, co“ pohodlným, bezideálnim, skep-tickyın,

-  . .ao mi



neží bychom sen Znelibilië“ Pravdě, ž Do-
bru, Kšrfášse, .Mo~c~i“7') -f-- a iä' đüìďä-
vám: než.-.bychofml se Zbytečně ˇ-
pravovalif oi -úspěchy na poli tak
ro-dnémé a O štěstí a radost Z lásky a
požehnání Božího! Dnešní život žádá

rs
SřłĚ.

nutně naší práce, tře-ba za J okolností
těžkýc=h.. Nevyhýbejme Se jí, ani
když nám přináší jen nepo-rovzumění
a neivdiěk. _- Euntes .ibantžzet Ílebantz,
mžittzentes Semina sua, venientes au-
tem venient cum“ eXultatione,_ por-
tantes ~m.anipul“o›s suos.2), Slezák.
Pro bezpečnější orientaci P. T.

čtenářů iľl přis-pěv.atelůˇ dovoluje r si
redakce přip‹ojiti._něko1ik slov na do-Z
plněnou. Mohlo by se totiž někomu,
kdo neznátradice ,,Mu~Szea-“, dšle na-
psaného“ Z“dáti,zže. se chceme -specia-
lisovati jenom na pfřísnou vědu a
a.s‹.ketiku. To by však znamenalo
špatné pochopení pisatele i našeiıo
programu. 'Jest ovšem Základní ráz a
účel“,,MuSea“ vá.žný: vz-dělatise ve
vědeckéř .ai liter. práci, a -Z'do-ko-naliti
se což nejvíce i vnitřně pro bużdšoucí
život kněžský í_'~, Soukromý ti pasto-
rační. Ale tím nechceme nikterak .ří-
ci,že bychom vymítali Ze svých
sloupců krásnou prósu .a poe-
sii. Naozpank ---.jsou nám tyto velmi
vítány jednak jako A milé o~svěfženÍí
ducha., jednak _- a to plyne Z inten-
cí „Musea“ přímo --jako dobrá prů-
prava pro pžoxle kulturní, jemuž třeba
nyní V ,duchovní správě věnovati
,n.emal,ou jpofzornostl M y š l e n k y
sv étske, často nejen víře,“ nýbrž
imravům a společnosti velmi nebez-
pečné, istáivají se Zpravidla majetkem
širokých vrstev -~ téžprotio, že jsou
podávány inteligenci či lidu ofslnivým,

a p., (viz na př. Zol-ovo „Nové evan-
gel.ium.Ť“; u nás některá díla Svobo-
do-vé, ;V~rby ai j.). -_- A -my bychom
se měli ozmeZo“~v-an jen na methody
Vědecké, pro něž je,teď„..tak«, málo
smysžlu ve .ve`r'.ejnosti,. a kterými me-
zi lid nikdy .ne-pronikneme? zn- Lid
dnes _nes.neøse pevného chleba sou-

1) Viz.,,l\ˇ/lus.“ roflč. 53;, č. 3.: S--ý:
„K úpravě ..a_ obsahu ,,Musea“.“ - 2)
PS. I25,_,[6. . ._ 2 . ~ 8

vn

ttměl“ťe“okym„' C

- . v . , ˇ

stavnéž nauky, žádá," aby mu -byla
podána "v příjemnější, lehčí; z.půso=bé
mléka - krásné, poutavéeío-rmy vy-
právěcí. Mají-li se tedy lizdìu zpro-
st.ře-dkovati k a t O l i c k é m y šl e n-
ky, nutno se jeho vnitrné disposici a
potřebě přizpůsofbiti krásnou prósou.
_- A proto musíme vmy, r kle-
rikofvé, kteří ' máme L býti prvními
hlas-at-eli katfmyšlenky v životě, li V
tomto druhu jejího upfllzatjnění sel, přiš-
činiti a .Z-dokonalovati hned nyní V
M.! - Dobrým cvičením k _to-mu jsou
reflexe a denníkové Záznamy Ze
soukromého živo-tax, kterým chceme
mimo to věnovati pozornost „zedvou
důvo~dů: Chceme, aby se tak stalo
M. 'věrným Z 1' ca dle m. *kl e r ik O-
vy duše, jak vk útěšeľv-lastní Z -do-
by krávsného -duchovního _“ mládí pro
pozdější léta starostí a trudů, tak ta-
ké -v -nemusíme se tím tajiti -_- k
lepšímu' informování kol. akademiků
oi našem o›d.louzč;en;ém životě. Tento
”dr'uhýr Zřetel nám, zvláště tane na
mysli, nezhøiť i ťø ma hýn části naši
láskyz“ ukázati těm b-ratřím, kteří ve
Studiu a sprofllečenském víru .svět-
ském častz-o‹ těžko Zápasí o prvek
nazdzpřiflrozený a zachováflní milosti ve
svém životě, u-kíázati jim, ; jak ra-
dostná a velkomyslná je vlá-da
milosti v duši těch, kteří se jí po
utrpení bojů cele oddali, pocho-
pìvšę ze .slito-vání Božího Unum ne-
oessarium - '--. Bratří boho-
slovci, přičiňte se tedy V
,,Museu“, na tétoy společné
našísvaté líše Susılove at9

vyořem leto-s Zase O jednu
brázdu, a to hodně do hloub-

pro Néjž jedině, za Z lá-sky Jeho
i* pro vlast, všecku tuto práci chceme
konatzi, Svoje požehnání! “

. . ›

POZNÁVÄ SE _. A ÚČTUJE
  SE. p Z

Je nám trpko, jhlejdět zpět do ŠYITI-`
nasijních dob. Místo veselých stu-
dentských vzpomínek, jak je znala
dřívější pokolení, -Spíše odpor a roz-
hořčˇení se bouří - při pomyšlení na
'naši středn-ví`.školu. A 'jak by mohl

'2l “



.zůstcati klidným-yinte.1igen.t, který si'
jzisnč nvčá.øzm-nie, -jak 1-Snvýın „as ran-
.novanýmj způsobem ho tam ---klacmaì-Í
tal-'ešno~uĹ,,vědo›u“, jak ho; --~0~“đD1lSf-
te to s-lo-vo .--j -ozhlupovali pokrokář-
skou mo-rálkouž .a human-ismem _?
Každým kro-kem V theo‹lo“s'Ĺi- DIYHB
nám ze 'železných syllogismů - a
zřejmých závěrů (zde teprv-e ,pozná-
vám-e il-ogiku, čili nauku “o s pr áv-
n é m myšlení, jehož jest mno-hý pro-
tesor logiky vzdálen), stejně jako Z
dO‹lo'žených.“ takt Dějin cír.kevních,` --
jak ubohý to byl O-su,d?Ín.áš na střední
škole, kde nám "mohl každý bcezt“rest-8

hlázsat kde jako-u“absurdnost. a hy-
po-thŤesu, d-ávno« vyvrácenoflu.-ˇ. A my, -V
primitivní důvěřivosti a nevědomosti,
-nemajíce nikoho-, kdo- by nám řekl,
co se tona nás páše, .hleděli jsme na
prote.so“r.a jako žáby V -oné- kìaluži
(Nerudově) na; žabáka, a domnívali
se, že se nám otevírají lebi^_- _ A
plev-el se -tak rozbu-jel Znamenitě v
nest-řeže-né půdě ne-zkušených srdci.
A zároveň tak nep-ozo-ro-vaně, že u-
žja=sli_ ti, kteří." -při.šżl-i do a.l.-umn.á~tuż,~ jak
-nebezpečně se již uvnitř odchylovvali
od čistého křesťanství' l-- --š“st.ačilo,
pofs-taviti si-V tichu studia a meditace
bez p=ře-d-sudık-ů zrcafidlo vlastním-u ˇ ni-
tru, aby to vysv-itlo vevši své bí-
dě. A koli-k si jich toho- Vůbec ne-
uvědomizlo-, protože je po matuře
,cel-e,_zau.jal svět svým studiem a=zá-
bavami., .takže .na Stav _duše .nezbý-
valo, času. -_ --?. Kolik' .jich tak vy-
šlo, .sice ještě pode. jménem k.ato›lízků,
a. třeba i org.an.isofvaných,- ale S ví-
rou, živořící jako podzimní list--'-_-
Stačí pi-ak na ,universitě n.ě-jaký evo-
lucio-nistický zpátečník nebo -,,cej-

tivista ,nebo realista., jakjsme sesa-
mi přesvědčili) ._ a mladý akademikf,
os-lněný touto „vědou“ -- počíná po-
ltlížeti S- p-ohrdáním na ,“,zasta.-ralé
předsudky“ náboženské a., třebas je-
ště nějakou dobu zacho-vával kato-
lické formy, v.srdci jeho., rozerva-
ném -skepsí, již se zahnízdil, ne-li nic
horšího, aspoň - úpadkový . humanis-
musi s nezbytnou pýchou. -_- -- Je to
tak smutné,- když člověk“ pomys-lí,-že
tomuto- .p-roce-sn, nyní s-nad ještě O-

V VItravnejsımu než za nás, jsou c.vyđĚ1'*
xżány gene_zr.ace -jednaˇ za drulio-ui, pro-A.
ztožese nemohou proti `svá-dění faleš-
nými doktrinami .vzeprítı VlaS-tnım
hlubším_ .vzděláním ıiáb-O-ženským; jsou
jako O-více bez D&SÍýř6, 'Vyđällë

_ Jako názorný doklad této“ ” „vý-
chovné“ práce “ středo-školské může
slo-užití také ' případ ol-I a m z o V a
„Simoflna-Í; ko-`uze1ník.a“„ 0
nemz j..Sme -se- teprve V posledni do-be
informoflvazli _(to-tiž o jeho zlzživé me-
todě). -- --Ani ,.,Temn'o-“ ,nebylo nám
na gšfmnasiu tak vnucováno-, tak ob-
šírněz vyklá-dáno .a u zkoušek tak
přísně po“ža“do-váflno, jako právě teri-
to produkt ,,věd}e-oko--umělecké“ pra“-
ce -dra. Hamzy, takto odborníka V
medicíně. Romány -světového jména
byly proflti této -knížce odbyty nepo-
měrně stručně a Zběžně, takže naiv-
nější oktaván _mohl do-jíti k závěru,
jistě p-ovznášejícímu, jaké že to 've-
ledilo- vzeš-lo O-pět Z mo~Zku`če=Ského
člověka, které -dovede- zastín.iti lite-
raturu Světovou +. Většině-_ však
tří-dy byl-„ol hned- nápadnoż, že se mu-sí
tak dlou-hému „říkání“ učit právě "O
jažkémsi zpronevěři-lém“ praemonstrá-
tovi želiv-ském zl m.in-. -století. 7-
Osnova děje -je to-tiž tato-:' Paterˇ Ši-
mon., profesor praemons'-tr.[ g'ymn.asia
v Něm; Brodě, zamiluje Sie. do Lidu-
šky mılynázřovic., kterou také -dost.an_e
Za ,.,ř:âj_dti1o-ul .ał _-p-ráV0zIJ“latn-O-u manželku“.
Bo-uř;i nadj tím ve sb-o-ru bratří utiší
tím, že p-ředs-taví jim flsivolj-i 'hezkou
dceruš-ku '(z!)';-ˇ 'proto Věc "vyřešena
smírně tím., že Šimon užstanoven ia-
rářem V Zálesí, kam se takětento
hned vs ro=di-nofuzodstěhruje. Z-de" se nej-

*
víru. oveček n.echáva.je na -pozk-O-ji, a
tak Získá si‹tolik Dřízně, že ho za -to
nazývají ,“,ko“=uZelníkem“. _ Siięhierar-
chií, t. j;-_ krá‹lo-_véh-ra;d.eckým= bisku-
pem, docílí .smíru a .uznání opět -po-
mocí .dce-rušky 'při“p-řátelském roz-
hovoru.v-“ biskupské z.ahra”-dě (ne-
smějte se; můžete-lil). ---“ Tendence
díla .byla všem patrna: apfotheosa
ženatého kněze, který' to 's dogmati-
kč-"ou ani dis-ciplzino-u nemyslí tak 'přís-
ně -- čili, do-po-ručiti ideál C-echo-s-lo-.
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'\-ˇaků.. Tak okat-ě Snažil se“ z proiesor
v;zbęu,›dit “.sympvat.ie\ si bujíci tehfldty agi-
tací 7=srektă.řů. A to Všechno ovsem

1,? ' IVpod? p astıkem histor. pravdyø 0; niz.
jsme se nemohli o‹dv“ážitiľ pochybofl-
vat;` jde t-otiž o_ípartiku1a1'“ní'Í dě-
jiny kláštera, _o kterých jsme si ne-
møhličíøspzařiti áozknmentů. (V tom-je
také ,obratnějš-í taktika oprfoti Jirá-
skovu ',,Te'Ímnu“; toto se da' totiž
sna-dn.o -s vyvrátiti Znalostí všeobec-
ných idějin, kdežto kekritice ,,Šim.
ko`uZ.“Íb-yl=o by třeb.a Znalosti dějin
kláštera a místní tradice.) V C

x

› Teprve o letoších prázfldninách
dostalo se nam ná,ho~dofu« osvětlení
histofriického poclkla-du celého romá-
nu. .Důležitý místní ,činitel V ,p~ů.s‹o-bi-
š_ti« Šimono›vě,rZäle-Sí “(vl. M1, ~BříštiĹ),
shrnul nám celý svůj úsud-ek oˇknize
Hamzově, na zä.k-la-dě Zachovaných
písemných do-kumentů, V těchto ja-
drných; slovech: „99 procent! 'fikce sa
1 pšrocflento- pravdy“ -+.__Oním procen-
tem pravdy, mimo některé charak-
teristi,-k.y_ O-Sob, 'jest .. Šimonovo-' jméno,-
a útěk _mnich._a- - hudebníka do svě-
t.a; Íikcí pak jest po-dstat.a ce.lého~
rzo=mánu7: manželství Šimonovofl, čímž
celá.“ tabule pžadál. Šimon., jak VZ -pra-
menů-ra; tradice Vyplývá., neměl; žad-
né, i d u š k y_ -Za manželku, nýbrž
měl C-jen ho-spıodyni, ra to starou, 'o
dítěti ani nemfluvíc _- --. Učili jsme
se tedy Csmělé, Z1o~mys~l_né; ,íant.as,ii,
nebo -_ ,,vě-dezčtěji“ řečeno -~ histo-
riif, ale C dle' receptu, Rádlovar asi,
,,uzp›ravené tak, jak jidneššní doba po-
třebuje.“ V ` s V V

Což už ,olłelirium pokroku dorstou-
pilo toho stupně, že, když, už jeho

“praV-douia lží, že nepozo-ruií kolem
.Sebe lidí, jimž 'V Církev Za.chráni=la
Zdravý -rozum -? --“ A t-i, dříve ne-
bo později, po Z n áva jí .a S ou d í
Iíz v v I C I .I ›' -0 V I,oneone vas, osvıcem panove, kteri
jste jim měli býti vůdci do života ,a
otcżi krásného mládzi; soudí Vas jako
vůdce slepé, a' o‹sl=ep‹ující, jako otce
pošetilé a nemoudré _- --. A což te-
pırveti, kt-eří Vas" tj-eště 'nzedovedou
soudit, jak ti Váısz budou vzpomínat,
až hrůza nevěry al 'hříchu vynuti

jim konečně ,Zvo-lániz“ 'Ergo erravi-
musi “--` --'P Zůs-talo vam ještě kus
svěfldomší, synové Ko-mzensikého --l?

`  ' " Rybář.
r   NVÁ VR  

~ Uniozııistického s.ieZ.d,u na Velehra-
"_dě. Zúčastnilo se též mnoho boho-
Slofvců, Jistě na všecky učinil hlubo-
ký, ,d=o[ìem. Ne-stačí Však, Zůstati. při
dojmu, nutno dojmu Využitkovati a
'proımězniti V energii, práci. “ _

V Bylo by tezdysvelmi vděčnou' a uži-
tečnou prací,, uspo=řáda“t V kažzdé
liter. Jednotě-V cy=k'-Iuzs“ předná-
šek cyrilo-metodějskýc~h.,V
kažıdém, sieminaři jistě se najde ně-
kolik, bohoslovců, kteříjsou V této
Věci ,D-Oflněkud Zběhli, i mohli by se jí

společn.-ě uj.ati. J-de o př`e.dná.šky' in“-
formativní, .jak -sve o nich jednalo- V

praktické sekci union. sjezdu. Zvláště
-dr. Grivezc Z.diůr;aZňoVal, aby V se-
minášřích bohoslovcí byli Seznam-ení
.alspoň V hlavních rysech S velikým
úkolem --V sje-dnocením církve vý-

^cl_1=o›dní se Západní -, který posled-
ní paçpežflové Zvláště Slovanůmq Za-
zpadnim ,a jižním na srdce kladli. Po-
st-u=p pnře-dinášek by mohl býti asi ten-
to: Id-era cyrilom-eto-děsjská, Východní
rozkol církevní, Dějiny pokusů o
sjednocení, ` Unie brestská, Dnešní
stav pr`av‹o:s1av.í, Rozdíly mezi. pra-
Tvoslavnofu církví a katolickou, Nauka
'O c.í‹r.kvi_, Primát V době před roZko-
lem, Primát .a dnešní 11.auka pravo-V
s.iavn.á, Prace pro sjednocení ujed-
notlivých ná.ro.dtů, .s.lo=vanSkých,' Vele-
hradzs-ké Sjezdy unioni-stické, Mužové
V této otázce Ízaslouži-li, Poslední pja-

._._. ..__.-_.›.`ľ-_. ._....- -- -v- --‹‹- -- -~- ›-- -‹- --~- -----~-ˇ--~ “'-`-ˇˇ-“ˇ- """-"_^ˇ“" _ _ "' """'_ "' ` 'pezové a unionismus, Žás»adyi””ljj`^'čiřk'v'Íë'
katolické při snahách Sjednzo-cova-
cích, Ap-ozšto~lat SV. Cyrila _a_ Metodě-
iø,fl*øá. -  “

Některé Z temat je. ovšem dosti
těžké pro bohoslovceĹ,ˇ a vyžaduje
hlubší přípravy a. přehledu; mohl by
se tedy p“oZvat”`některý zç pp. profe-
sorů. Vedle to-ho- Však pož.á-dejte
všude pp. pro-Íesory, Íun›damve_ntálky
nebo dogmzatiky .a historie, aby dě-
jinám a snaham unioniflsmu věnovali
při příležitosti soustavný výklad a“
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:B rn o: Do poıčtuů lbohosloflvců III. rzoč. zahrnutí 2 klerikové řádu augu-
stiniánského. í A A “ ' _, s s V 0.

ˇ Olomouc: V“ celkové stat.istice (,,o-statni“) zapoflcitano je 5 Rusu,
5 Ukrajinců a 2 Rusíni. Z Češi odcházejí .dlo Strassbourgu a 3 jsou ve Vo-5“
jenské službě. ž . . " A  

» P r a ha: V tabulce jest zapo-čítìánvo 5 Slováků a 2 Ukrajinci. Mimo tof“
na české' t'h.eologick'é fakultě studuje 5 kleriků Z řádu sv. Frant. a 1 klerik.
p-raem.. Do Říma odcházejí letos 2 Češi. S ' 1 _ „_

` S piš S k á 'K a p i t u.l az“ Započítáni jsou 4 bohoslozvci, kteří stud-uııv
V průpravném ro-ce filosofii. ' : S

Trnava: V úhrnném počt-u Započítán také 1 Němec, studující l‹.z
ročník. 1 . i' '  ˇ - › S 5 .

_ _ Ko š i ce: . V celkovém počtu Započítáni jsou b-ohoslo-vc_i studující V
průpravném roce, celkem 9~ a. 3_ bo“h‹oslovci I ze satmars-ké dioecése.
Kromě toho ' studuje 1 bíohoslý V Řiměfl 3.v Inszbrucku. ~ vf - í

Úfhz-rnem je tedy všech kandidátů boh-osloví (S řádovými a~ vyslanými
do Zahraničí) iv' zemích českých 248, na Slovensku 103. . p -

5 “ Málo. Ale kdyby ještě méně bylo, nesleví Církev ani o vlas se Svých
podmínek a požadavků, na bo‹ho~slovce kladených. Spíše povinnosti jej_ich`
rozšířením studi.a zvyšuje ve vědomí, že kvantiztu nutno nahraflditikvalitoup.
Církev nečiní kompromisů S dobou ani S davem; nebot pravda Boží zů-
stává na Věky, vždy táž, i .příkazy její. A Pán jest to-, který jí k vítězství-

“-do-pomůže! Stat crux .-I -_ Námž pak' zbývá modlitba,tim vroucnější, čímz
většinebezpeflčí národa milovaného! _

 V JEDEN SLOVANSKÝ sIKı
(Zpráva o .sjezdu bohozsloˇvců na pozsv. Velehradě 1924.),

Ja*-ko skála pevný naši Viry hrad, 4 _
“ , _ ^ zas“ slávské bratry spozjí svatý Velehrad.-

Tzak Vital nápis na sflavoflbráně-p Velehradské putuiicí tam letos boho-
slovce. A nápis tento mluvil nám 'Z duše, nebot sjezd! dal mocný popud

-_l‹: "ozžiti .a utuž-ení vzá.j.emnýc=h vztahů mzezibohoslovci slo-vanskými. Bylo
to letos 29. července, kdy opět spfěcžhali bohoslovci, jako každorosčně, na
posvátný Velehrad, aby zde- na hrobu sv. Me'to,dlěje. načezrpali' nového
nadšení a zápalu pro svatou s.luZ`_'bu Pťáně. “Leto“s poprvé putovali i' ke“
hrobu -'druhého sv. Metoděje, flarc. A. C. Stojana, který je vznešenýmvvzo-
rem každému kněziv dnešní době“. “
. 7 Í A.Přednášky. . -

zesnulým básní.-kem, když za velebného zvuku Velehradských zvonů a za
červenavého svitu k Západu se klo-nícího- slunce, ubiral se průvod“ od Cy-
riiky do chrámu. Nebylo nás mnoho -- vždyť ınšálo nás je 5--, ale ze zraků
.Všech přítomných zářilo svaté nadšení-. V še-ru velechrámuuvital nás řeči,
hlubokými myšlenkami pfrˇotkanou, P. Habeš T. J. Mluvilo vztahu ideje
cyrilo~meto~dějsk~é ke -katolictví universžtlnimu. Po sv'-. požehnání odebrali
jsme se do Královské kaple ke hro-b-u arc. A. C. Stojana, kde Význam Sto-
janův pro .českého bohoslovce a kněze Vzletnou. řečí. Vyličil prof. Jež T. J.

Po- pobo-žno=sti odebrali se bohoslovci do ná,-dherně dekorovaného Slov.
.sá-lu,rkde přítomné přivítali a sjezdové jednání zahájil ctp. Stejskal, před-
Seda Sto~janoVy”Literárni Jedno“ty.bohoslovců olomuckých. Za předsedu
sjezdu navrhuje děkana C.-M. fakulty V Olo-mouci'ms-gra. dra. Hejčla, což
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5 po-tles“kem přijato. .Do čestného p=ř.edse,d=nictVa -zvoleni vzácní _hoS__té: dr.
Roztočil, odb. rada min. Zahr. záżl., dr. Grive_0, univ. DIOŤ- Z“ LL1b1&1"-ë;l-mSgľ€-
.dia Živk-o-vič, kancléř a. doc,“ bohosl.. fak. zagrfebsf-ké, dr. Theofil Harapin O.
F. 'ML Z Říma, msgre. dr“. Sftejs-kal, -univ. prof. Z Prahy, dr. Janko Oberški
ze Zagr-ebu, dr. Kolisek, univ. pro‹f.fz Bratislavy, P. Odstrčišlik T. J., rek-
.tor Ve›lehflr=adıszký, kanoy. Světlík Z Olomouce, gdr. Alfred. .Fuchs Z Prahy,
.děkan Hříva, ms-gre. Kozák, arch. Azpoštolátu, prof. Jež T. J., P..I*Iab,eš T.
_J.,' PhC. Vlastimil Dorazil. Předseda. sjezdu, dr. Hejčl, zahajuje řízení
,sjezdu Vzpominko-u na loňský sjezd, kdly -arc. Stojan _ležel nemocen.
Íľehdy. pozdrav1nemo~c.ném=u a“rcipasìtýři tlumočil gen, vikář dr.. Prečan. A
.dnes Z tlum'o›čn.íka Stal* se“ nástupce Sto-janův. Jemu. především patří po-
zdrav sjezdu. -- Dr. Harapin. O. F. M." z Říma. vytyčuje výZn.am ideje, cy-
rilo.‹metoděj*ské pro slov. vzáje-mnonS~t`“.. PhC. Vlastimil Dorazil zdravi sjezd
jako zástupce Ú. K. S. C".-M1. L. S. a“ Č. L. A. Jen spojenou prací mládeže
I ' J W 00 ._ .Ilaické a duchovní možno př“ivesti obrodu národa. -- Ctp. R. Dorner zdravi
.sjezd za „Růž-i. Sušilorvu“ V Praze.. Zástupci Prahy přicházejí vždy S ra-
.dostí na posvátný Veleh.ra.dà, .aby zde nažčerpali apošt.o=lského= ducha sv. Cy-
rilla a. Mezthoděje. -- Ke krátkému pozdiravu: přihlásil se dále m_sgre._ dr.
_ŽiVkovič. -- Ctp. K.. Válka, p-ř'in;áši pozdrav za „Rùži Suš~=ilovu“ V Brně.
Zdraví sjezd známým Sušilovým čtyřvelršim, a ukazuje na význam ,Suši-
'lova hesla prol klerika doby dnešní. --“ Ctp.- B-alara zei- Sp-iše přináší po-
zdrav ,~,Szpolku sv.. Pavla .apoštola“, ctp. Maxymec zdraví sjezd za boho-
żslovce-ze Lvova a ctp. Rusnjak za bohoslovce Z P~odžkar_patS~ké. Rusi. '

“ Dr. Hejčl Vzpfloímíná V .doslovu účasti Slofvákůzna velehradských boho-
zsloveckých sjezdechpiřed převratem. Slova jeho., V nichž zdůraznil Věrnost
.českých bohoslovců bratřím SloVens.kým," od.m-.ěflněna frennetickým potleskem.

Ve středu 30. července kázal V koflstele .vdp. d.r. Cinek, spirituál olo-
muckého- s-e-mzin.á.ř“e. U hlavního oltáře pak sloužil slavnou mši sv. dp.- Ju-
zreflčıkaz, nžo“vo-kněz z Olozmouce, za asistence dp. B-enáčka, novokněze Z Brna
.a dp. Laube,“ novokněze z Prahy. ,

S O 9. hod.Zahajuje pře-dseda sjezdové jednání, vítánově přibylé hosty
.a přeždzčítá do-šlé poz-dr`avy..Sjezd p-ozdravili minfl. dr. Dolanský, min. m. sl.
.dr.:I`I-rub.a.n, dr. Markovič. ze Lvova, .dlr. Foltynovský, sl.ofVen.št_í a čeští sa-
lesziáni V Turinu, dr., Říhánek Z Prahy.. -- K p-ozdravuž přihlásil se dr. Al.
Kolísek. IˇIovoří sloVens“k.y. Prozì'“»etelno›st“í Boží působí," ač Moravan, na
Slovensku. Povzbuzujež ku svatému opo-jení i=de;ali.s.meëm .a naději. Ukazuje
na poslední p-ražczi slovenských bohofslovců „Sborník lit. prác“ La končí sl-o=-
vy: Buďte nadějí pro vlast, .prro sv. naši církev., pro Velké dílo unioni-
sti-cké. -- Msgre. dr. Stejskal zdravi sjezd Z.a pro-Í. sbor theol. fakulty Kar-
lovy. university V Praze který vž-dy se zájmem, ,szleflduje činnost boho-
slzovců. -- LužickýSrb,_P. Raab C. Ss. C. J., zdraví sjezd jménem luž.-Srb.

_B9=h0“SI0`Ví°ům
.ceskym preje, aby byli buditeli n.ábozž.ens.kého života jako .p~ředchůdˇčo7V'ě'ˇr'
»byli buvditeli- vzědomí národního. -- Ctp. Novák Z Prahy přináší.-sjezdu po-
zdrav Z Vedeckého mflísiżjniho -kursuì ve SV. Gazbrielu. -_ Předseda Všem
vdekme .a Zahajuzjei vlastní sjezdové' jednání. _“ , ,j ~

Prvníreferát O :sjednocovacích snaháchvkře-
~s ť a n S sk ý c “h c i r k“Ví c h“ .přednesl ıdlr. Alfred Fuchs,
spisovatel Z Prahy. Se snahami unionisticzkými »setkáváme se i
V jiných círikvicıh, kde snahy tyto se kříží mnohdy S našimi. Církve křest.
rnozno delıtı ,na .církve epêiskopálni (katolická, pravoslavná, angli-
kanska) fa na církve, neu.Zna.vaj1c1 knezství (pro-tes'tant.s_ké). Anglikáni mají
í5ÍC0 bflÍ§-IŠLIDIY., kt~erým Však chybí ap-oštolská p~o=slozu.=pn'ost' a proto tvoří pře-
.chod církvi ezpf1s.ko›p=aln1ch k “protestantismu. Všechny tyto církve mají unio-
nıstıcka strediska. Nejméně hnutí urıionistického jen kontin-entálníhoz pro-

 že  



V saestíantišmu .a u ıžfravoslaví; které S6' JH.-ik‹1y neprokusilo' 0*: -Pľ0“HÍ.kHUľÍ Ó“
evěta. Proto se.tkávár_ne se celkem .sí 3 ` stř-edisky snah sie-dno-covacíclı
“s Římem, Lonzdýnem aa Upsaloıu. Praktický úspěch dosud. měli“ pouze Řím;
ivzpom-eňm-e jen ııniatů, unionisticrnkýchp sjezdů, o›ri.ent.ální kongreg.ace ia aka-
.demie atd. x › _ “ 1 .  .

5 _  Řečník pak; uvádí podrobnou statiřstizku __kře.sta11ských. církví, Z které
tvysvítá, že' poměrně- nejsilnější je církev kato.lická "a že přes tři čtvrt-iny
Všech křesťanů věří V. církev episkop-ální; ' I
V :P.r=-tof nás Z toho Všeh-o plyne pře“-dně, že jedině naše cesta je správniá,
Šk-dyž .každé smlou-vání a -pżriori odmítáme., dále idea ._c-yrilometodějsýká je.
.kus ide-e. světové, V niž běží o záchranu křestanflství a =křeStanského~, Světa.

A Řeíčniik ozdm-.ěníěn ho-jným po›tle*Skem. 5 _ '_ 1
zf . Bšohosl. Vo-lkovinski Zdraví sjezd ruských bohoslozˇvců, roz-

či `trouš‹ených-po různých seminářích. p . j .
.Druhý referát sjez-dový ,,O . S. j e d n o, c o V .a jc, í c h sp n a_-

hách p odporo-vadných a šířených Apˇoštio-
_-.l á it e m“ předneszl, skvělým způsobem dr. Franztišek- I“Irachovs-ký,

j ˇ ˇtaÍje=mnikr Apzfoštozlátu. -- Apoštolát, 'toť praktické plnění příkazu, daného
Kristem ap“o-štofllům.-: „Jdouceë do celého světa' -A-~ --_-“ Církev Kristova

` V '“jako “ab~solutni dobro musí míti expansivnostz, a také ji má. Neboť žádný díl
světa nebyli .jí příliš' Vzdálený, žádný úkol příliš těžký .a žádná překážka.
vnepřemo-ožitelná.  . _ , _

~ Unionismus, snaha to o spojeni východních :církvi s církví římskou, je
-tak starý, jako- rozkol; ak.tu-álněvšak byl vyjádř«en.p,ap=ežem Lvem XIII.

Moravě našel hlavně zástup-ce V A.LC. St~oj‹“anovi, který Viděl lv unio-
_ uıismuz dva prvky: l." Slávu Boží, pro nížž musí každý ,Zp nás pracovati.

. --=1Uskutze.čněnim myšlenky byla by mocně povznešena sláva Boží, nebot cir-
. kev sv. __ králo›VstVí.,Bo›ž'í na zemi _- by moflhzutněvzrostla. 2. Slávu na-

:šeho národa._Každý sziš zajisté přeje, aby, národ byl slavným a velikým.
Nevy-nikne" však ani na po_li= kulturním, ani na pol.i technickém, ani na poli
yáleflčném, neboť: zde Všuzdlel jsme předstiženi jinými národy. Jediné płole,
na němž. se může národ náš proslaviti., je pole-n unio=ni.smu. Na západě mo-
.łlnttně vzrostla 'technika .a rtacionalismus, srdce Však zakrnělo. Východ Za-

. flzchoval si Však srfdcel m.y“sti.cké. Spofljíme-lit oba tyto světy V je-den., omezí
se racional.ismus na jedné straně a výstřelky mysticismu na straně druhé..

J Uřkol, šířiti myšlenky uni‹orhisti.cké,' připadái kněžstvu, které k to-mu má
;`p`racoV.ati především šířením Apoštolátu, časopisy az myšlenkami uniżonist.
(V ká.z.áních) -- Předseda ıdlěkuje a k.o=nšč`i _dopoledn.í jednání. J 'A A

' A. Odpo=l_e`dne: zúčastnili se bohoslovci vítání J. E. ndp. apoštonl. legáta
dra. Marm.aggiho. Po uvítání (které se konalo pro déšt V -chrámu), zahá-
Íjjeno odpolední jednání. Posledni referát měl dr. Stancl ,,O če s kém díle

~v současné literatuře. Cituje Solovieva, Tolstého a Dosto-jewského, který
`“V- jednom ze svých děl očekává spásuˇ Ruska od lidu, který bude odchżován
ˇkláštezrem. A .tím kl-ášterezm může: se př-edevšimı státi klášter Salesiánský.

 Jednota sa.les.iánů byla potvrzena papežem r. 1874 a Vzala si za úkol za-_
V --chrážniti ty nejubvožejší __ spustlou mládež. Používají k tomu methody sv.

-Františka Sal-eského -(odtud Salesiáni), methody lásky, -methody preven-
' "tiVni, kterou doporučuje“ in pzaed. Foerster. Prostředky, jimiž se Salesiáni

' snaží dosáhnouti svého cíle, jsou školy, .d\ílny, organisace mládeže a p. Sa-
. J Íesiánům pomáhají t. ZV. salesiánští pracovníci..Stzředemš všeho je však ko-

 ~?st:e`z,l_,.a“łnádherná bohoslužba. T-ak szpojuji is-alesiáni krásně život. rozjímavý
, :ıa cınny.. _ = ^ ~ , w

Z "K unii třeba Však do-statek kněžstva a laiků náboženský prohloube-
5 žných. A `to`n.ám. mohou dodati sale.sizáni. V Italii pracují již V 132 městech.

šn (DSSCD5
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I u nás musejí sales.iáni7vyplout.i na hladinu a zde 'r“ozp.ro»St._.řit~i Sítě Své. Je  
p0.divi10, že právě dnes, kdy je tak “_c.itelný nedostatek kn-.ěžského dorostu,...
'přicházejí k nám Salesiáni; je V tomjistě znamení pro-zřetelnosti Boží. J z -

' Kunii třeba nám Však ihlubfo-ké víry, vroucí lásky a pravé křesfan-ské;
stat-ečnosti. Tomu všemu lze se nam nauzčiti na skvělém příkladě -Dšona-. ^

Č Bosca, proto třeba život jeho studovat a snažit se ho napo-dożbovat.. RGČ-
nikkon-číslovy: ,,St;;ále Vpřed V lásce k ,Bohu a V lásce ke dušil°f PředIıá----
šejíci ozdiměněn hojným potleskem. ` - s j p ˇ

Pozjdf-riav. Z.a bo-hoslovce z_ Lublaně přináší ctp. Ivo Bučič.“ Zdůrazňuje-.
nutno-st úzkého- spojení mezi Čechy a Jugos-l“o‹v'any. „Museum“ musí I se

-opět státi střediskem Všech slov_ans.kých b-ohoslovců.
Proflfesor P. Jež -T. J. začíná vzpo-mínjkou., jak před 25 lety zahajoval V

“ sjezd jako předseda olomucké L. J. Tehdy se představení bo=hoslov“eckých..
~ schůzí báli. Vzalil se tehdy světem -modernismus-., který zavál i“do_-našich ,

krajů. Na Sjezfldech pak se vždy někdo přihlásil a mluvil tímto duchem. Až L
_ za papeže Pia X. podař'ilo se to-ho-to--du-.cha zažehnati. Poslední Sjezdy .

vyVrcholily~Vša'k V .dluchu nejcírkąevně-jším, V duchu cyľi10m€Í0“đëjSkëII1-
Máte-l›i= opravdu tohoto ducha svatých n.ašichvě1“o›zVěstů, vy-pt-rvejte Vněro-. `
a. bude to pravým základ.-em -doktrriny i prakse. “__ - ` Č “ . ` .

í . P'ře‹ds_e‹da mszgr. dr. Hej-čl děkuje Všem, kteří se o Z-dar sjezdu přič_inili
a ko-nčisjezd.“ A - _ - í '- “ S

~ Večer uspıořádalo ,,PěVe~czk'é .Sdružení b-ohoslovců olomuck-ých“ akade----
mii fls bohatým- programem p.řed.n.ích skladatelů (Srne.tana, Foerster, Fibich,
Vach);. Sbory, skvěle řízené novoknězem dp. Vžaňkem, který uvedl i dvě“ ,
vlastni Skladby., -byly při±j~.aty S bouřlivým po-tleskemz, což svědčí o' Vys-pě-
los-ti t-ohototaìk. mladého umě-leckého; tělesa. - . .- -

- , , B.StavoVSk.é1pVorady. Ú
v _ › 4

- . Program stavovských porad byl p-ůvo-dně omezen pouze na otázku re--Í
formy stuidiai a vo“jensk.é služby bohoslovců; V po“Sle“dníc-h však chvílích, I
kdy Sešli se na Vele~h.r.a<děl zzás-tup-ci bflohos-loflvců“ všech téměř slov. nároždů,...
pro~gr.am- jejich. rozšířen 'hla-vně o otázku slov-ans-ké pospolitosti boho_n'sl_o--
-Vecké -a vybudování „Mu-sea“ za; orgán Všech Slovan.ských _ bohoslzov-ců...

j Stavovské porady zapożčaly .Ve čtv-rtek -do-pol-e-dne po zahájení unio-ni-Stické--
ho kongresu -V malém sále Stojanova. r- Z _ - .

Zahájil _;je přefds-eda St-ojanovy Literární Jedinoty .ctp. Stejsk-al,__ _-který
.ko-ns-tatoval, _ že na těchto p-oradách jsou _ zastoup-en~i Ukrıajinci, Jugoťs-lo-va-3 --
né, Rus-ové, Rusíni, Slováci- _a Češi. Pře-dsedoflu zvolen novo-kněz dp. Bená-
čekz Brna, který V úvodním p-r“osl._oVu zdůrazňuje, že Se“ naVele-hradě se-_ “

- - šli bożhfløzslovci- téměř Všech _ slovanských n.á`rozdů, vedeni jsouce ideou cy--~
1'i-I0-111~et0žđějSfll.<0~u. Vzpomíná styků přezdV_álezč.n.ých a vybízí, aby se Všichni p

2 slovanští boho-Slovci Semkli kol Mu-sea“ poněvadž Svaz slov bo“hožsloıv-ctìřf -
3 ` z . , 7 I ` ` , ` \ - - _ . __________,_____.__ __ ______ ;__ __„__________ _

de iu-re utvořiti. nelze.“ _ í _ -- _ ` _ , Z . , ,P _í
Č _.Následuje prohlášeíní _záStup-ců j-ednžotlivých:Slov-anrských národů. Za-

roztro-ušené bohoslovce“ ruské přináší souhlasný pro-jev“ ctp. Wo_lkoWins-ki.. z
Za- ř-kat., bohoslovcíe ukrajjiIn_s.ké -soui1l“asi S- našimi návrhyf ctp.“ Maxymec,
který slibuje i navázati styky S- po-l-Skými bohoslovci. Za pojd_ikLarpa~ské ru-
sínské. bohos-l:_ov.ce slibuje sp-.o-l-upráci .ctp. Rusnjak. Zástupce Slováků ze“
Spíše, .ačkoliv nemá- práva, mluviti jménem Všech Slováků přece jen ne-9

ˇ I I J V .ı ı 0chce byti »na poslednim. m.1.s.te_ ze S1-ovanskych národu.“ Ctp._ Bučič Z 'Lubla-
' ně praví., že S.l›o-Vanům především třeba S-po-jení, o- čemž nás nejiépep-o-'-

_ učuj-e hist‹orie.'Spozjzení naše provedeme nejlépe, Seskupím_e_li se kol ,,Mu=-
s.ea“, jediného Slovan. bohosloveckého časopisu. Za tím účelem n-avrhuje~“-

Č Zmëllü.-Í0Iľmyz“.,,MuSe“a“. S.-lovanská Vzájemnost by našla svéčjaktuelní Vy_-
jádření Ve slov. bohosl. fs-jezdech, které by Se, konaly na Velehradě při univj.--I

-28.  
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J Č .ních ko-n.greS:ec`h.NáVrhy_ jeho shrnul a k -debatě předložil .předseda dil- B6-
4 lnaček. D`ebaty se hla_V_ně. zúčastnili: -ctp. Stejskal, který navrhuje, jak by se

.měl utvořiti výbor sjezdový, ctp.. Me.rel. Z Prahy jptř(ìI3*0míH'ä, aby __Se ,neza--5.

.pomnělol na Luž. Srby, jc-tp, Beuáček, který navrhuje, aby hlavni slo-vo
 -V -příprava.,-výbo~ru-měla St-oj. Lid. Jed. V Olomouci, zástupce Slováků ze
' .Spiše,‹kt_erý žádá, aby slovenský národ byl uznán za Sem0“Stat11ý národ.

Výisledek debaty shrnuje, a případným .pro-slo-Vem tento první bod zakon- _
fčuje dp-. B-enáč-ek.. Z . _ -  n S “ . "

1 O druh_ém bodu jednání, .o zasazení ,desky ibiásníku- J. Hollemu na Vřele-
hra-dě,.má referát -ctp. Stejskal Z Olomouce. Pěkně“ vyličuje význam l`Io-l-“
lého se stÍan.o›viSka- všeslovanského, líčí případné rozměry ' desky, Z její

~ -_ úpravu ai snaží se vyřešiti i obtíže fínan_čni. Zástupce- Slováků -Z-e Spíše'
S' radostí vítá tento projekt, který je projevem čsl. Vzájemnosti. Zodpo-

í ů_`Vědno:s-t za zdar tohoto díla padá Však na celou Slovenskou V-eřejn-ost, nut-
~uo;..te›dy vyľčikati souhlas- slov. veřejnosti, hlavně 'biSku.p›ů, nebot zástupci
“spi.š.Ských bohoslovců [nemohou nikte-rak niluviti jménem Veš-keré slo-V. ve-
řejnosti. Ctp. Válka., red. ,,Musea“_-, naV.rhuje při. této příležitosti Vydání' _

__slaVno=stníh-o čísla ,,Mus.ea“. Dr. Janda z“ Prahy Zdraví, konferenci -jménem
_ katolické laické inteligence- -a přeje Si, faby brzy nastala úzká Spolupráce ,-

inteligeznce .laické i jdlu-chovní. _Př=edSed.a- pak. přerušuje pro pokročilou do-bu
ljednání __ . -  A V z -'V -, . Q  S

r K Odšpoflednzeˇ shržomáždíli se bohoslovci. k dalšímu. pozkračování V pfora-
_.-dácrh. Třetím bodem po-rad byla: otázka Vojenské-Služby -bohoslovců. Re-F

Č -ferát“ ik tomuto- bodu přednesl kol. Klepš- Z Prahy. Referát -Svůj shrnuje-
' 'v_-body: kdy má bo-hoslovec odejíti na Voj. službu, jaké úlevy se posky-

“-t`ují bohoslovcům-V-ojinům, k,dle. má bohoslovec .. S-lo.už-iti.. Dp. B-enáček líčí
jpoměry, V Brně,“ dpi. supferior dir. Kutal zm_iň.użje se of praxi olomucké. Dp.
;poSlan“ec---Rýpxar podává podrobné, vysvětlení a pokyny.“ ke Všem předne-

, jse-ným Stížnostem .a návrhům, a slibuje, ujmouti se této záležitosti a za-
slati nám o 'výsledku Svých kroků zprávu. V debzatěj pak promluvili dále `
epp. dr. Kutal, Skoupý, Jelen a ct-I). Dörnerz Prahy. , “ _ -

, Ť Čtvrtým bodem jednání je reforma the ożlog. studia. Věcně' a
podrobně vyp-r_ac-ovaný referát o“ tomto důležitém thematu p-řednesl ctp.

K Válka - Z Brna. Líči, jak nevýhodně dle- prozatímní- . reformy,
iz. jpouhého rozšíření-_-počtu V hodin, _ je -rfozdělen , volný čas .ar studium,
-jakáí škoda. Vyplývá Z nepo-měru předn.ášek as studia, jak

- V", ohledu vědeckém, -tak také pro přílišné vyčerpávání sil, V ohledu du- _
zchovním a zdravotním. Za pražské bohoslovec přednáší Stížnosti ctp. Sa-

- ~lajka,minění Qnlomuckých tlumočí ctp. Sur-'á-ne-k. -- Po téujalse Slova vdp.
Č dr. Ku-tal, Su.per'ior_ Z Olomouce, který projevil Vzácné pożrozuměni našim

<snahámz, podal obraz všech návrhů na reformu a slíbil, ve smyslu] těchto
potřeb našich se .o nápravu přizčiiíovat-i. -_ Dp. po-sl. Rýpšar referuje O bu-

'_ nato Vystìřídali. se prof.- dr. Stejskal, dr. Sflkouzpý, ctpp. Dorner, -Válka,
zKlepš., Ifluňkfa. Výsledkem -debaty byl vš-eobecný úsu-dzek, že dřívější osno-
va a ,roz-dělen.í času V bohosloví vyhovovaly lépeynež .zavedené nyní. Změ_ V

í' -ny. Cílem -zůstává nám studium pětileté, dle přání sv. Otce, S po-měrným
_ . ,

rozd-ěl-ením, látky a času; zatím však, nežli do.-jd-e k. této Vlastní refo-rmě,
5 ne-.j:prr,oSpěšnějš.i-V každém'Ĺohledu jeví. Sedřívější o-svědče_ná p-rafxe o ne- --

Z .zvýšeném počtu hodin.. - - S- _ _ _- V _ V - _ - _ -
_ V 7d.-oslovu shrlluje 1113. D“ì"ed.sed-a- VýS1€đky porad V bodech: I. Ut u ž e-Í

_ní, resp“. o-b“noVe,n_í v-šeslo-V..Vzáj.emných styků b-ohosl.2.'
J fSouh_la"S; S úmy~Slem,V.za{S'aditi nazV e le hr a d ě pamětní--1

jd-es-ku _J.- IŤI-Ho lité, mu. 3.-_Uj:asn.ění .post-upuľ vzhledem ik e“
_slífž-b--ě“-A-V_o›=-j--ůe`-n- s k-ézž.-4;:“Vy,jìáís-d~ř-zení S_-;t-ja n-oV_iS.-k_a- boh osl.“
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K: óť ápz ze  1- ęføı- m ya ięhøz ifhflnøzčęni parajøimnaým app., pflfeax±av€ným;..
jejichž p-rojstřezdníctvím má ibýtj; sděleno ndpp. -4- Diěkuje
Zvláště těm, kteří přisípiëli ke zdaru. jževdnání, na Zve novému sehledìaní Qvšaetclfı
slovanských aboflho-slovců Za dvě léta na Vselrehrradlě. V j i a. ~

Poır-€=1.<ìY,.-..a tím celý Sjezd, .'Z.axk.O-nščıeny pzapeflžìsvkou a, národní hymn=ıon.f --=
Loučili jsme se S po-eitem povznžešení a rıadoxsti naditak krásnými Výslvíedkzšr.
sjelzldu, V ohledu duchofvním i p«r.aktickém. Ony dvě hymny vyjsradrřılzy znova
dvojí lásku srdce naš-eho-, kterou jsme si, Oflživenou a pìosveeenoiu ju. ihrob-u.
Stojpanova, domů nesli. A 'tichofu prtosbjroiu Všech tu bylo- :“ V Utvrď, o Bože," co...
jsi způsobil V nás -- -é-lj p ˇ ' ^ F1'-r -BĚISIŠÝ-

FRANO oarvnez  J

a j CE“R“KEV.í až
íBogoSloVne .akademije V p~LiiHbIíì&Hì

knjiga V., 1924. Stran 320. Cena asi
25 Kč. Í  i

Kniha, která rfadostí naplní každé-
ho* inteligernt.a-kato‹lika., a která by
dovedla mno-ho vyj~asnitie rił Zblfoudii-
lým i Synům Církve. Je sslovinsky ps-á.-V
na, ale může Z ní t,ěž.it.i s po-mocí“ ma--
ıêhøz S1ø»vnič1<n (neliší se tøzżiži Sıaaáhla
a duch Szl*o›Vi`nzštiny mnoho od če-štiè
ny. p-o~u`ąZèe některé Výraz-yg jsou jiné)
i .každý Čech, a protoe' p~řijímázm.e toto
dílo;p~rO»sluléhO~ odborníka V nauce os
církvi S .Vd-ěrč“-nO›Stí nemenší, nežli ne-
dă.Vno~ído1gm.atjku prel. Poìs.pzí*ši,lía. Vi-
díme _ V ní íVż1ä.=cn.é o=bo›hacení společ-
ného , S l po V an S. k é h o pokla-du Vě-
dý.tiheo=lo“gickéI. Je totiž jedênak jazyà-
kem SVÝHT určena pro Všechny Slo-
vany, jedłnak Věflnuje Zvláštní ípoziofrf-C'
noıst sjfleıdìno-cení - Složvzanů Ťu Vířpę pa. j“ii‹':“l1“ı
p-ożmzěžrům“ a n`á'øo“rů_m církevním. ' ˇ*

Ú;č`el-em knihy; ” své učinil autor:
,z,Nıaj; bi vsi C. Vzljubilfli Eno M a-
t er“'Ce r“k e V Ť“. A že je dílo as to,

rlučujie již sama' autoflrita tak prosleulé-
110 i'ožtÍľ)`0=ľĹníka (GriVec"Vění1zje sne `uniO-`
nis.muŤ -již od pf0ıčát'ku“ svýcìlì theofll.
st_ud„i“í,Ť jak srvědìčí 'články jeho lvi na-“
šem' ,,Mu.Sneu“ kr. až noıvé d`íl“o»
representuje Svého“ autora C důstojně.
I'Ilo›ub=ka Vězd-eeká p na p`řesno›St, upomí-_
nafjíczí_ na C Pjos5pí'šzil“a, C spojena se
S t“1` Č no s the a ja sn ofl s tí složhu
\/an N~OfOırto›Va„ _s. přflehle-dnozu; ti"ebaS
(10. Drodrohnožstíì íìvdiofucí Ť' rdispozsìieí, --(4 'C
dovełdožuj Získati Ía O ipr“aV~děp pflře“jsVěd-

v
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čiti každého nep“žřed.pflo=j.a“t'ehžo Vzdělan-›~
ee. Hjľnáj citace Z oíi-eiflel.níżç:h draka-»
mentů .i -Věždeokýeh ispisůf p=raVoslžaV--
nýeh C i(pDo.sítej., iżlfagret,“ I*lo›mjšako=Y,.
Bflnl-garkoiv ia“ j.):, Vedle profltest-antsškýeıh
až _~r“ac;ifonxali=s~tiokìýcl1. (I'I~arnaek,. VVell-
haursen, Loisy, Masaryk a j.) piřisžpí-»“
Va tu kíeÍsr‹oV.n~áVa-.ní nejprůzfl-
n- ě j š je h ` n* á Z zo 1“ ůt na církev; .na
Zzáklaıdìë toho pak mo“žn== čtëieniáiři as-as-v
mému si! utivjoıřìiíti jakýsi auniiëvter-
Sáalní, dal e“~kŤ 0“ hi1sOiu~'l'f)“ě~jž“i, než
jinak lze., í Za l O e n ý si u dı efk fo
p O »ds t at ě ja Vsýiz n a mu ip="r^*a“Vˇ 'ê_
cí* r kv e. Toto je přednřoflst díla, kte-
rá dovezdle půsoćbitti V  srideifì p@lame“rI-
ným Vlivemë. VieˇI*i;k-é'- idìeiipe laższkyj jííľž
dÝíl`o'V úvodu Vˇěnovánoz' ',,ljubeZen
do Cezrkve in go±r.eżč`n.“ovszt Za V sodelo-

' . -›ı

vianiie ze ADOš=tożlstVomr SV.. Cìril.a'_“ in
Metoda“. L- Autor Však inezapoç-
mněl ani na p“-raktiezkøu ~pv0.±ířębn V plna..

pzuzla“r_i!s.a~ce ob.sažaený-8:11 vědae“c;1çý<±“h
nauık, a 'sám V Z~.ă.V“ěrn,. u-poi~Zo“rňuj`e na
dů.l~ež.iˇt*OnSt' jpop=uàč.o‹V ání. a` u“Věd=o=m.O‹Vvíănií
lidu o oírkví, W udává themzata laˇ* V nim
místa své knihy., jež Íl.Z-ei“ Zp~rae*o~Vati
F1' Or kázèaníi va lidové iip*řˇed“na=šıky.« Jako-

“ “ ~ist~onruteoš~-skáče-lu-e»aaaspřispět-iz;-~~-;-Za-ę---tL-rıkżááškus-~elaSaha-Vdil«a~a~~eit*njeme~%~nŤehHž+ ˇ
Církev i“<“3 IÍÉÖSÍVLI I1›';ì'“iim;ězřenč'ıi V ai poš-
trebna; j“eÍ uskuteičněnímfl kriiáltovstvř
Božího na V ZB-mi; je miyistíićłfé tělo
Krˇistorˇvoçi N je p1rjio‹s.ti'fe.zdnií.'Oí. m“ejZ.ìÍ lidmi;
a Bohem, jež neo›rn›eZ=u“ie~ liièđšské* r Q o`-vv
So›bno.sti, nýbrž ji poVZniáší'“ az
rıalu-je (-reaguje “ na] M;aes.aryka)á;  jež.
1natk'ołu'na.šíì,. j.efž pt;r_pí pod. j_z=j;a1çľ0 K1-iv.
stus; je“-Í sloupfemę pravdy, peV11ým;_
ne-oľdviislým a(D01H1ČŤľ ke státu-)t; C tfloužjížp
Dfoë“ “_S,ìe dnf0“ç_`ženÍ.í Všeehz j({unìo›1ris.n1u.si)
-- Má ways áflfløi in/mi øønn jak ip~x“ö'



1~,_1ub'šfí Syt udiu In, tak DIG 130 -
t ř eb u pfa S“ t o r .ač n í, ya nelze jinak,
než přá-ti. si, aby -roızšířilo se co nej“-
viçę a splnilo 13“oısl;á›ní Svoje probuzle-
ním větší 'lásky az věrno-sti k Církviz,
kte-rá; je ,,ìaliis. blanda aliis “sevcł'a,
nullì pinimicìa., oınnibus mater“ (sv.
Augustin). V - b Alka-
* Poznámka :i Dí-lo lze ±ko.uD`iti u A130-
što-látufsv“. Cyrila a Metoda V 010-
mou-ci, který takě., což k jeho cti
Zvlášť autor zdůrazňuje, vydání díla
podporou svou umožnil.: vzácný doklad
vpravdě uniijní kat. vzájemnoistil
Nám dO.st~azlo se -díla h--ned pozjeho vy-
jítí, od .bratří Z Lublaně, poısluchačů
Grivcových. Výměnou jsme jim › za-
slali Sedlákova ,,Hus.a“.„“ Kéž jše to
začátkem nového, užšího styku slov.
bohoslovců ti na poli vědeckém; z a-
Sílejte nám ,ode,vš'ad vý-
znamná nová díla, nejlépe _s_
posudkem vi půV.- jazyku,
abys e;taklVl'.`staI oi lb ohosl.
slo"vi.,`Í~'o“irem l2iter'á'r“ním!„' J

»SB.oRNÍ‹K, LIT. PRACE,
SLOV. BOHOSLOVCOV.
Sostavfil A-lojz Miškoviě- Ružonl-

b,erok.1i924.;“v á . _ , ~ _í _
. „Za Boha, za.NázrodŤ“ --, S. tím he-
slem vystupují s.lo‹ven.ští_ bratří s
touto. ,,úrO,›dO-u p-Ola svého“ před ka-'
tolirckozu V.eř,ezj~nO-st.. Je 7, to pıo _p-rvě
V_ı'Íibec,_ po do›báš_cl1 nemilo“sr›dného, vše
diusícíh-o útisku -maďarskěho, co hlá-
sí sek bzohoszlo-vcia otevřeně z/na .závodi-
ště“-slllov. života rkatolíckeêho, a” n~ár'ıo'di-
ního. JA; -_- žel Bohu, je to opět iút'is1k,
ohrožení ssvérfázu 'nejenj národního,
nýbrž ji náboženS.k;ěho,i- který jim ne-

_ - - -.d.“ošpżř_á_vá„_.k.l.i±‹1ıı-,ani.,....v..vfltichýachflžstudovzs
n,ác=h s.emin-árn.ích,.á-21.. nutí .zvozlati-,, že
_sto-jí.-n.a.~stráži za Slov. doflmflovinu ta-

._ -“ ` . .| _

ké odhodlaná ěeta slov, bo‹ho~s_lovců_
,,Ne“d.ali sme Sa p-rv, 'ked' V j `službÍe
národa a jeho '“_vZ_~ras,tu` sltáli jen fjed-
notlivcifl, a pri _pornoc.i ÍBo%žej __ ncedáme
sa' ani teraz, ked' za Ťpracovníkmi
stoflja celě húíy prebudených“ -- tato
slo-va V úvodě (třebas by jich strani-
cký výklad .dovedl _i, zneužít) Vyj.a--
dřují odvahu“ celého- slov. lidu: ~,,=z“'a
dom ovinu“, jak vrcholí V jeho

“"kum‹entuj~e vážnost jejich' snahy a

Výkvětu, kněží. dorostu. Rozníce-
ná láska k dom o_vině„byla› tedy
motivem ,,Sbo=r“ník_u“. A nplatnění,
ap=p=l=.il<ac‹e této _1rá-sky.“--f?, Můžeme
bljahopšřáti Svým bıfżatřínı, Že' si roZ-“
řešili tuto, otázku způsobem“ vpfrav-šìë
dueho«vnímz, jak patrno . ze proflgP&11;1'-=
,článku „Naše ideály“. Ne plochý,
pohans-ký“ nacio~n~al_ivsmu-S, ne - nesša;-tìvní
polemika a zásadní nłepř-átelsfltví., ný-
brž. pżř.edeV“ším: V id e ál y ' ~e V a n g 0-
lickěl ,,Nebo=jímez sa -my, Slovenski
bohoslovci- zfájsť do múzzeøa star“otžzitě-
ností a vyviesť odtial' « idealiz-žmus
na -jemu pflatriace miesto“ -<- takto
realistìcxky uvádějí svůj idealismus,fa
Doıkıraěuijí' dále in concreto: ~„Nnž.›,.
takýto kňaz- je idzeálom naším: Byt

_ , ˇ'

čis-týın, ked' Krist1_ıs' ikaze č;is.totuš
byt pon-íženým .4_. -_- -z- slovom: bytí
dokonalým, .keď máme být, ako je
Otec nebeskýl“ `- -- A teprve“ s to-~
ho-toz h›lved.is.ka~s V ar tve h O k nv-ěvžs t vzçí-“
ÍOLIŽÍDO vedení lidu, po službě .vlast-i.
,,Bôh nás pvovvolal“ Z -ludu, aby nás ,po--
st.aVil Z.ayvôdcov lund.u= ;-V-I a nimi
aj tchcżoľne být.“ Takto 'sub »šspee-ìej
aeternitbatis. nazírají iłzna *úkol= svůj
vlas-tentecký. »JA oriovedeníi sitoho-to vvi-J
dí V zachování celého národa _ Kżr“i`s.tëu`
a Círıkvi, V jichž -lá=s.ce jedině- 'jsou-
rozkvět" »a p=okrok Slov. národa
né. -- -“- A Zde __ jfla.-ik lb yn.c:h“o“meˇ
ne' s ly šeli _o t cżę“ S uš-~i;laě;?.“ J-.v-~
Jak by náflm tu n.eìz,n;ělofjeho J- n-eż5n“Íı1=-«-
telně: C ízrk ev“ a ^Vl~a's Nu-“
že, bratří-Sl`ovácix;z.;co`” nás ještě má
dělit 4+? Hle, ijzendinflá“ jest snah.-a ' nás
všech, Stejná; naše ílžáska V vz-eržnícšh.
svatováclavskýoh na .Slove-nsku
trˇpícíml --_-a! N u ž,“ s tíćs kyně e L szí
up r rm n ě er uz cze * Z d'e p řàe d ltflvflá-v
ř.-í....._v_el.._i k. ..ë...lLo.-.- S.flu~š,i .l.a,...-
Slováky tak ,rnìlo-`vaI, , jako“ Čechy;
stiskněme si jetím u-přímvv

vıe V)n e 1 1.,; ,-c“ı m z m é n ěø _n.~á.sx..jfl,e_fl-S t, a
čímvíce“ naše _la_sk_ja',,k vlasti“
tr pí l3j"0“S.i1n..ě`-,cf'h u “ Ta o“s.o.,ě`ov. á-›
nílfl-ž Nêa se je -ještě ,,č_l ov-ěk
nepřítel“z koukol. nedův-.ěr.y'
mezi návs.?- Bohdá již nikfdflvyl

A hřivna, kterou ve „Sbor-níku“ při-v
nášej-í na oltář národa, názorně do-~

cílů. Jižzevnějšek, rozsah (310 str.
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i8°) -n.ap-ovídá, co star o stí a ne-
úmo-rné p il e si vyžádiažly. přís-p-ěvky
i'Ťred.akc.e. Za to práce ta nebyla bez
výsledku Vynaloflžena. Články., .téměř
'vesn_ıěs obsahu Vědeckéhoı, jsou vel-
mi zzdıařilé, prozrazující důkladné,
pečlivé studium a pvroflniknutí látky.
žZ‹toho vyplýVá,~že nezůstávají jenom
žárkovským poflkusem, dokumentem
píle a nazdıáìní., nýbržj maji i Význam
velmi prtaktický: přehledné poučení,
~-příručka o nej-důležitějších ,pr.o-.blé-
“-mech dneška. Setkáv-áme se tu se
statěmi ze 'srovnávací Vědy nabo-
'že'ns.ké_, Z biblika a noëtiky stejně ja.-
'ko s unionismem, ant“hropol0g.ii,kos-
molo-gií -- a to vše zpracováno přes-
-ně, na základě mnohých, vynikajících
autorů, (Z č“á.Snt.i i če“ský.ch)Č; S.loVemŤ--
~-nacháızímeť tu slibný obraz
*V.zd.ě'l ání na.stáVajících slov". kně-
ží a zároveň s p olehl iv ou po-
jm ůck u k or i e-,nta c ii 'o časových
flotázkách. *(Na sborník bo›hos.loVecký
snad až příliš mnoho- Vědy a ,málo
fkrásné prósy? M.ládí touží vedle
pravdy _t;a-ké po kráse a radosti --).
Kromě .toho obsah mile zpestřen ně-
”kolijkaI zd.ařilými básněmvi., které, pro
jejich- l_a'hodnou~ sılovenštinu je i nám
Čechům 'po-ži-tkem čistí. f- Celkovým
~-dojmem působí „Sborník“ jako. práce
-Vzorná, ' bratry -Slováky opravdu
čestně 're~pzresentující, která si za-

-slofluží co největšího rozšíření nejen
na* Sloıvens-ku, aleš iı u njás, abychom
se více .po-znali, aby tak rostla naše

-“Vzájemnos.t a pochopení pro S p o-
*"le čn-ou Věc, jež nás má stále pev-
“něji spolru- poutat_:; ~ zachován i,
obrození národa V Kristu, V

--jehož "i-ntencich“ „Sborník“ sestaven.
g.. ....._.....__.._._;z..,_,.___... ._ _. _ ..._._...„___.___.. .._. ____

. JOSEF HRONEK: V

KNĚZV ČESKÉM- i
NÁRODNÍM OBROZENÍ.

V V Praze 1924. II. jsviazevk Populárně
---Vzdě'láva.cí kni.hoVny. Tiskem a ná-
Íkladem Českosl. ake. tisk. V Praze.

Je .to .apologie českého kněze, je-.
muž 'vytýkáno bývá nevlastenectví.

V Autor vychází oidľ smutných dob
druhé pofllovice. 18. st., kdy. zbytek
národa představoval jen stav Selský,
duševně zane=dbaný, ofldříznutý . od
své minulosti., .ulevující si V-el své re-
sivgnaci tesknými písněmi. “ Odmítá
názor, jakoby reío-rmačni tradice u-
_drže_la se u nás pod bělohorským
pop-elflemá až do poč=átku minulého sto-
letí a že, naši budzitelé na ni prostě
navazovali. Ráz obrození byl čistě
názrofdně-pflolitický. _ z _. “

Čeština, Vypzuze-na Z měst, udržela
se pvo-uze na kazatelnách J proflstých,
bílých, vesnìckých k0=st.elí.čků., --kde
zac.hoVá`n.a byla zásluhou kněží vla-
stenců, Vykonávajicích národně-budi-
telvský apoštolát. Zvláštní. kapitola
věinovánaz jje àkněžiím.-u č` e nic ů mi,
hlavně dłě-jepi.s.cům a jazyko›Zpytců7m,
jejichž“ díla, nesepvs.aná_s.ice mnohdy
jazykem českým, přece působila k
probuzení národního cítění u inteli-
gence. - Stejně Vša.ki_ V jiných obo-
rech značnou brázdut vyoral kat.
kněz: V p“oe.“sii i“ lidové povídce, ve
fìlzosøofiii V rozšiřovjání čes. knih.
Každému Z těchto; -oborů ívěżnoviána
zvláštní J kapitola, 'kde ' po-znáváme
jména na.š.ich_ ne,jzas~loužilejší'ch kně-

. } .

ží-Vlastenců.“ Na konec auto-r., zmíniv
se ještě. O Fr. Dľouchovi, Fr.. Pravdo-
Vi, B. Jablo-nském, V. B. Třebízském
a Vl*as.tene=ck.ém- kněžstvu“ morav-
ském (poněkud stručně), uzavírá spisek
několika zajímavými Ídlo-klady O = Ob.ě-
tavosti kněží při Z-akládání „České
Matice", musea, nadací atd. t ' .

J Je to práce Velice čas-O-Vá a zají-
mavá (též mnohým-Í poznámkami;
s.ofuk.ro=mého života kněží-1-buditelů),
psaná p»rakti.cky,. lehkým a p›řiS_tÉuIJ.-ˇ
ným Slohnem, takže' směle .se .může
dáti. do ruko-u i lidí.. .méně vzděla-
ných., kde může/ míti dobrý účinek.

. » ůRęLů.
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ufány. -- nn pr. nyni Mzgz-. ı~Iıínı‹øvž. hynhøm. vááipødnıi půvøanr lčrtu;
jiné .l-ít.V a_l:_›ăs. práce ovšem samozřejmě.) VV .  Ä ;, ~.__ . V . V z .

. .Lì.t. 'Pkroužek Stoj. Lívt. jed. 0,l,o«mouc: .Cekaml -- J. Merellf;
P ra ha: zavšecko. Č je-n__dále a hojně! „Četba“ příště. Kol. Dlouhý a Qstatm
fáiť ż_ašiou_ Ohlášené --Č (a tézněço Z historie 1) Salaj_k_a3. P_r.al_ı.a: Cekăqi
další, dle možnosti Stručnějsí casti ,,NavrhŠ* jeznamenıty aˇjıste se uplatnı.
Též další Věcido cyr.-metod. hlČ.!..j.-I-P-B.ohoSl.' e_dnoty V Cęs. lšudejo-
Vicích a Hradcin Králové prosíme o hojneysı styky a dopısovani. _

_ .__

- ı _ V.
. _ ' _ ` .--.

KNIHYREDAKCI zAsLANEz  
 SBORNÍK ,LI*T.. PRÄCSLOV.BOHOSLOVCOV.R-užø«mPher0k. 1924.

Č _, z P FOUARD 14'-;_-,ŽíIVOTÝ_ VJEŽÍŠÉS ; KRISTA, Vyđa-10* _nakl.a~đÍatelrství ~ Bi1ŤfH“V
 V _

Ĺ 5 ,INGEBORGV-Ĺ MARIA. v SICK Z ZP P OVZDĹJSÍ'PIKLÁSTERNÍPIŤIO. _ Z [ dánštiny
přeložil ÍO. S..Vetti.ÍNakl'ad.ÍBiżrnbaum_oVo-_Pv Brtnici. .St,_r'.“1j74. Cena 10.KČ.-
Re.ceı_“1S_e_přVíště.V;. _ IV _ f V " P j 4 "V zp _` V

V”ORLOV-POPDLVIPOjVS~K«ÝMUČENJCTVÍV LÁSKY.. l`i.i-st.._;hra .o iedn.
'Birnbë,I_uII1“jVjÍBrtnic_ì;.Rècence IJ*ì'Ťíšl;ě..- ” V " J jl A ~ j
P LEONID ANDRÍE_JEV_:j NOČNÍ R_0ZHOVOR.P= (Císař Vilém IPIP.z,a..za-
jatec.) Birnbaum "VflB.rtn“ic.i._ViP J _ ' _ . ľ P . _ ˇ V

DR. ANT. VŘEŠŤÁL:2RUK.OVĚŤ KAT; MRAVOUKY. Sešit. Vydání.
Kat. vzdělá-Vací .knihovny II. Pč. Výborné dílo,-_v naší lite“ratuře' jedi-
nečné! 1 _.  . .P PP P P ~ »z P

JIŘÍ_sAI-IULA= PRVNÍ PRÚKOPNÍCILUTERSTVÍ V CEOHÄCH. ca-P
soVìé;úvahy_Sv. _195..l“IrPadec_,KráVl.oVé, Č .  . P Č - .

FR., żAKz ŘECI KoNrERENoNi.PVr~Izx1«z1flá. Knuhøvø., Pi4zhfl.P . P V
V1 BIBLE ČESKÉ V3/'šel prázvě. j.dìV-ojsešit' 59.. a 60., obsahujícídokoznčení

mPe.nšíchjljpro-roků! aipovčáft-ek prvnííknihy It/iacha.bej.ské. Tim poıkroěilo '“d.ůl“‹'e-
.žité 1;toto dílo tak, žepřištím =dVofisešit__-emš. buzdze do~ko=nčeno..Í Jelikož Vydá-
~..Pá_nž ±øhø.±ø».V.çIiı.ø.»,íSpøięn.ø.  jest vęırıxýmnakıząáem, šest, veıìøę Vžáaønønø,
Í3.-bys, asflnoií ;;I_1i_V.11í_. kdy <ì,í1o~_;c.hýlPí se Se_PsVé.m.u_ ukončení,“ přihláSri1oP se “ho~jně
znovýchł Voídběr_atePl.ů_~. Přihl-áš.k.ˇvˇ D=1ˇ.'ij.ímá Bible{_České“. V -Praze-IV., ikářská
uliceÍ~č.Ť3j5i.TP Ý Ä V V' V P . Č . _ _ „

V NOVÄPVVPUBLIKACE lVV,.DEDPIcTvi svAroJ.ANs.KÉHo““. z . P1-,ávê , vyšei
da1š_i_._Svá.żzękV ,.;Pamë±ci_““ Franuš1<fl..J.PVfl+vá1‹a,“øzhS.áhnfliøi røzh 1801 a rçıøflázuıw.
Jesí=t.P_'t;PoV_dílo__ ve.1i_ce__'důIežité,fj~eVhožÍcena inašim.i_'“.o=d.boPrnikyP plněna byla uzná-
na. Cena; toho-to*s.v.azku.VPjest 10 Kč.. pro čleI1..YÍ,,DěLd'§i.ctVí“ 8 Kč. . P

i VÄZANÉ KAPESNÍ VYDÁNÍ Novnno, ZÁKONA ızę nyni øzhúxže±.ihna
iv" jed. svazkuceléˇ zĹa“”2Di-KŤč,«_ane'bo ve dvou szvazcícèhz Evangelia za 10 Kč
(V .l”epši- celopílátěné vazbě za-_.12.;_Kč) _a;Apo=št._olář_V,.za 1.4 Kč.-.Při _o-bj_ednáV-
kách Vbudižľvýslovně ů=d1áno=,P zda oflbjedn.avatel přeje si vázané kapesní .Vy-
dáıní v.jedn._oŠm4sVaZ.ku,jjnebo 'vefdvou ĹsVazcích.t_'EVangelžiaĹ iVApoštolář pro-ˇ
dávají se také je-dnOvtliçvě_.Í .()bje‹dnÝáVkyPPPpříljímá Administrace -„Dědictví Sva-
tojanS.kého“'“. vl“PriazPe-IV.“ÍVik.áiř.skájV ulice Vě. 35.; Í  í" P .
V ČESKÝ SLOVNÍK B'()HoVÉDNÝ.P1=3øzráaá Dx.VAn±.` P øPáP1aPhfl. Tøhøtø.
Vyýtečného ~dlíla],_.j.ediné_hoľ svého' druhu V české vlit-eratzuře,~--vyšel, právfě troj-
sešit .62-64 se -články: Doksaıny až PDubr.avius_. Cena tohoto„ trożjs~ešitu? jest
8.40 Kč..Vy-dávánknihtiskárnaV.'l<otrby jv.z_~P-raze, Pštro~so=V'a ul. č. 200-ii~.“;

ŽIVOT., časoflpis j kat..j1,.akademižků ;.VP'_-nęjlVzepši. ffnašel _a;_kademi_cl‹;á revue.
Praha, Vo=ríšilskáj.j,_I.. . Vi . 2 V L

V,,JITR`O“. Přmášíj Ízáb.avı;1é“ .i`_vVz=dzělIáVací .čláznky-Pze jst_u_dentsjkého“života,
básně.. pokusy“ lite;rárı1í_st.ud.enftů  s.am.ýcPh,. jakfložžfli jzprfávy ,O s,tud`e'nVtSkém
hnutí celémxnsvětě. Předplatné -na rr“ok;.,p§rzoL studenty-o=dběratele.činí 8 Kč.,
.piío-Pnestu.djenty '16 .Kčý Adminisłtjríacje .,,Jitr_a“ iv .Praz-e, II., Vor“š_ils.k.á 11. _ É

ProPnedostàte}k místa ponechány ostatní do-šlé kniiıíy af časopisy do
or-ššżšhøčšsıfl.  . P -

_ - _ ; . _ _.- .~ . _ __ _ ._. - _ _ . ; _ _ _
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D e ČASOPIS  KATOL. SLOVANSKÝCI-I Box-IOSLOVCŰ.   
Røčnfl‹Lvı. vychází v exnčoxınnnnáť) pêżıfláż v zøøfl.  s Cžsıø 2.
Předplatné na 56. ročník: 10 Kč pro łqolìoslovce as stndenty,

 % D D  D l5 Kč pro Ostatní oiběratelc.
‰ . e Povoleno biskupskou konsístoří. dne 28. listopadu. 1907“. n l D

_ , . . . \ -„ `_ . \.

 Redakcexi “'administ1“acei'vsBrně,]'Alumnát.  1  se
vz' " " 'e      OBSAH cıs.  

Vítejte, fsváłkyl naclějeo! --D Íosefá Zeman f lřlistoıflsckěs íčrty do mìlostìˇvém
létě. 4+- ÍN. Černý.“ Milost blolu*. -+4 ~i(ˇa1że[“Vá1kal.' jako A-Ty, Mistře., -D-
Fra. Alfons .Zädražílz Sjednocovací snahy just, pľotesłantů. Ý A. Šıljan;
Byla to píseň sladičká . fl---l Cyriiometodě/'slráe iI7l1'dkaf: * Ani.. ˇSalajka:
IV. iunionistický Sžezd Ha Velehradě.“ {Slovaıżskál hIídka.o*1V0 Bučič: ˇ Zbor

\ slov. bogoslovˇcev vv .Ljubljaıjıęi. -- Pohledyfldoç života. --L- Nové 1‹nI'Í7y.f

~ D l D I, Lìstársnaredcaikece. Ý ŤÍ D  si A Š
V Prosíme všeclınyf aby posílali- příspěvky vždy pofdepsané vl. jménem nebo

alespoň pseudonymem. ąelpouhýmíiznaěkami (zvl. články). D ~ c o D ..
Česká. -kolej v.Rím'ě. J.e_Zemanl:' _Díky;. Velmi vhodné. Těšímese nan další

články (-zvl. o průběhu mil. léta., o litnrgiiie. ‰p.)'. J. Beneš: Ble.l:ıop_iÍ`ání'k vayřínul
Uložte však opět něco ze „svých zp-raci v;Muse_ul .0běma,ívšem ostatním milým krajanům,"
»srdečně pozdravy S pomněnkamiil s o ž D . J

V z Olomouc. Přišlo vhod. á-5_Unioonismus! Zašlete adresy loňských novosvěcenců
(Stejně i Z Prahyl) s D . se  . D ~ j A D D D ` .

„ A Praha, Salajkaez Díky za obětavost; vše pěkné; část příště; pracllj O slíbenéin.
Marell: Liturg. nebo hymm. práce a.eìrecensesvitány.,á-Dlouhý: S histor. praci do
8.číSla. počítám. v l l _.~ D D _ - l A ~

Ljubljana,eBućić: Díky. Z.právy` Z .Msariboru a. Splitu pì';iš1[yjiž
pozdě, proto ve 3.“ě'ísl'e !_ Zašli adresy .pro Museum .bohosl. Z jiných seminářů.
Místo předplatného zasílejte některé=~literá,rní časopisy. D (Plč›.tí' též pro 'Dj nkovo az
Ostatní Jugoslavii.) Dopis O Vánocích- - e 1 .. D 4 z D - _
“ A A Ostatní Jednoty, zvl. bratří Slováci -~ z.--*?! D _  

l admlnístracer Složenky isonfˇA přiloženy k; .łlomuczton 2. číslu, poněýadžvznâs
d'oll.=čislaç včas nedo_šly. Ročník nak, za něiž dotyčný P. T._`odběı°a,tel×“dluží, iest
Doznamenán ćervenym ínkoustem na štítku obálky, vedle adresy, Žádáme tedy“
'snnžně„P. T. odběratele. abysloženeko brzy k .vyrovnání nedoplatkůç a letošilıo
předplatného laslgavě použili. Stále citel“něì;i nás tísni nyněiší malý rozsah Musea;
umožněte nám-ìeıztedy rozšířili včasným eDlac'enIm._ Ztéhože důvodu apelniáeme
také na sštěd“rolste'svých vzácných příznivců. abg nănıidary (pí-e;platky)ì deöbrofl!-š
łivě Dři spěli. -- Předcházegi tu. letolšiho roku obrýmlpdříkladem dosud tito. dárcové:

J. Dr. Leopold “Preča.n, arcibiskup, J. M. Dr. Kar. Kašpar, biskup J. M. Dr.
Josef Pospíšil. kapitulní vikář, J. IM. Fr. Sal. Bařina, 0.-S. JA., opañ; M..eAdolf
Tenora, Ý kanovnik. Msgr. Dr. Joss.. Samsour. profesor; vdpp. “: Jan Staněk, profesor, Dr.
Pavel Vychodil, Prokop Neužìl (Kolej sv. Prokopa S. A.), I±_}ı`l. G-éduš, Jan Matuška,
Rajınund. Tkáč, Frants. Pitrocha, Frant. Čermák, “Frant. Vybíhnl, Ladislav .Schmidt T. J.og
pp. Fršınt. Pospíšil, Fr5ant._‰Harrąch;l sl..AndělasVeselá, .Fı'_a.nt. Vodičkoevá. _-‹- Štědçrýom.
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VÍ TEJTE, SVÁ TK Y NAD ÉJE1
j j Doznívájí proroctví .ádventní- dlouhe' mlhy nástínů

á toužných představ jíž proměnují se ve“ svátozář kol
přicházející Skuteěností, Spásy. , _ ~

. Všechno, čím člověk kdysí _ štástny' byl v lásce boží
spo jítru svěho stvoření, to dávno jíž hřích ve vzpomínku
á sen pouhý obrátíl-; á hle, ted' spravedlnost _Otcová je
láskou přemožená, á slova zavržení vyvážená slítováním,
jež chudàsy zve ke sve' hostíně. Andělův meč pomstyohnívy'
jíž v pochodeň se spásy proměníl, jež svítí cestou k jásotu
z údolí slzdvěho.  í í i z _ .  _

  tO, zázráku lásky boží, vyšlehnuvší plamenem do
temnot zoufalství! Ty uěíš znát blaho noveho světlá očí
sy níž A d á m O vý ch, dávno jíž slzámí vyhaslě; a dědícům
vyvolení, synů m iłšríst O vy m, těm cestu přímou k žívotu
urovnáváš, jako ,synům královským, vedle vod tíchyŤch,
v záplavě vítězného slunce. A l „   l _. e

_ O, duše, duše má #-- zdá vídíš, co pro tebe jest
přípráveno Pánem --? Zdá "dovedeš pojmoutí to moře
světlá ze stáje betlemskě á prosytíš jím celý žívot svůj,
áby důstojny'm byl syna královského--? -- Bědá, bědd --!--
Do světlá povolal tě Pán, á tys samá zákrýválá očí svoje cl
vrhálá se do tmy, ábys hřešítí mohla; díáděm synů
Krístových jsí záprodálá zá okovy synů Adamovýoh!
-_- Sílená, cos ucˇínílá? _C'o tě čeká --2! --
Než hle -s--zvony slávně zvoní, ř

 všude radost, jásot plesá,
` d mír svatý' kolem dy'še; _

chrám jíž světly, noc v den mění
_ _ zl

všíchní spějí v svátě klenby, í
kde se zjeví ná oltáří --~ --
týž, Jenž spásu přínos' věkům,
vítán zpěvy ándělů. j
4 (_ 77 L_““ 1,; ìı ııìı ıı_ıı-ı ıııııııııfl ııııııç U-ni; flıııııııx

_ Duše moje -- zdá pochopíš l--? /_ _
Noc betlemská znová vzchází,

' hvězda; spdsná zase vede  l
ku jeslíčkám, k čístě Mátce, l  _
kde pokorně láskou, daří „ li

r Dítě, lásky svaté král --!  
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Nuže, vzhůru, duše chudá .I
I když stokrát zrádílds HO, _
stokrát - sebe zdprodálá, _
Lzětátko tě záise příjme, s í
zas tě Íffruckou svojí zvedne,

- jen Mu lásku dětskou dej .I “
l' A7 _ I Ť' S ___- .nn-.ny -1-ıııı m __qıı-ı qıııı-1 m .,;.,,,..à

Žívot se tí znovárodí --- duse, Ožíj nádèjíl'

„  i JOSEF ZEMAN (ŘÍM)z
 HISTORICKÉ CRTY O MILOSTIVÉM LÉTĚ. l
_-Křeístansliý Řím hálíse p“onenáhlu do Slávnofstního- rflouchá.-_

Všechny čtyři. bżatsìljky jsou již lpířipváveíny, „aby mohly důstojně při-í
e I játifinložutníky Z celého šíréhov světiá. Hlavně lv“ bas-ilíce Vatikánské

byly peroëváděny různé joflpžravyz tak .Znovu nádherně byly pzoflzláceny j
oblouky klenby, na některých .místech stará, ,puklá jmriazmfovolvá
dzlažba nahrazena byla n-ofvoflu. Ano, kvažpzem se blíží jubilejní“ rok. A
jaká byla jednotlivá milostivá léta. minulá? Jaká je hiżstío-rišeł jubilea?

tozm chceme krátce uovjednati. - “ '_ ' - ˇ
 L Počátek m=iŤlo~Stivéh.o léta, jubìlejznêího' roku, dlužno- hledatií ve

Zvycích a V rítu žídovsżkémëz ıošbyčej, ıslavítì: ıfnìlostívé léto., pře-
vzala' církev, od žldů, jako mnohé _ jiné oereímolnìze a uvredlja ho; ído _
krajin východních i do Zem“í_ řeckýficlhi a illátlinsíkých. Slovo jubileum j
je Z hebrejské-ho jobel' (nflolmen oznoma.t=ożp*o“ët.) jubileum Vši-_ A
ohni* víme, že nánold židovský každého r 5()tého“ voçku o~Slavov[al-“

šenat-ha-jobel., jubilejní rok, mil“oS?tìvé léto, V němž “
všechny- szpšory rodinné, osobní í veřejné_uSta.ly_ la nasto-upil na je-
jich místo na_X“-- mír, V němž i dluhy se o›d.p!ouštěly,_ p-Itozdané á Za;-_
bavené statky se vraflcely dřívějším držítelům atd. Rovněž gentìles,
lpťohané, měli něco plod-ožlanéhoz, nebot každé nové Století oèSleáv_o.-válí
hramíil a ce1`~emo1"ıiemzi .naípočest Svých? bo=h_ů~. _P,řìšlo kÍí'esť.a_nStVí, jež e
ożbfrácelo jak _ žídy ták í ,p*o~ha;ny,l ,SI nimi Ipzo«to‹m ;1o`ře~.vZa.lo\ i jejich obyz--_
čej jubìlżejníhoš 1“oku,- avšak dìaloż mu nzoıvý život no-voflu tváì"n-ost.

_ l[íme__uIěìtě.,_S,Yý_Ql1__,I“11TìY,QıDàQšá_ÍlŠů_YY111êŠ9;Y __
a slavila míložstívář léta; než nejsou nám' známy o tom aní zp=o›drob-
nější Zprávy, ani čazs je-d'n;oštli=vých j-ubi-leí. 1Pì'“-es-né e Zprávy o' jubi-“
lejních létech podává nám hìsto1`ìe=tepflrve od“ 14. stıoılfietí. e I'

Tak r. 1300 pzažpflež Boflniíác VIII. vyhlìásiìl mıilostívé léto S .pfllnoflz
mo-cnými odvustky plro celý kì'“e'St_anSký svět. Do Ří=1'n'a_ přìšloí“ 'í
mnoho. poutníků ze všech -stran. V e latelránské basìlìce je nádherná

`malba,fl jíž Zvěč-nìlj m;a.lí`1'ˇ Giottzof pflalmátku toho“ jubilea. Také Dante
Alìghìeríš pžěje ol tom jubileu ve Své, ,,Bfl.ožské komedií“ (Inferno ^
XVIII, 28--33), kde líčí,“ jak zandělsky most byl rozdělen pro nával

“ Dšoutníků naf' dvě flpzožloflvìny. Pozo levé Straně' šel lizd k_*Va,tíkánu, po
pravé ąožpět *pfr.o-udíl' Z-pšět. Zaznamenáno, že Řím nebyl dosti Zás-ofben l
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IJO“t.r;avi“nam,i,, ayvpgapšež màusel platíti drvaılj.-ě obilí Ze Sicílie. V tom ro-ce
Dřišlel t“ě.žQdoi1Ríma malíř Cirnabue, Karel .Matyáš Z Uher a Karel
\'ˇ&10liS› král fraH00›u2Skýrz. ~ , . v r   ,t s

'  K a Jubilejní rok se vždy slavillpçol 100 letech.„Avš,ak Římané vf čele
S Pe=trarko“u a ColI0~u Di Rieçnzzfo žáda1li'J›pap±ežee. V Avignovně, aby Szta-
noivil kratší dobu Ĺmiezi smilıolstivýrnži lěty ;' pžr=o›sbu< Svoji d.“ložklázda,li
tím, že .živo-tl lidský jìe kratší rıež .100 let. Prošsba jejich „byla vysly-
šena, nebot Klement VI. vylhìlásilv piotom t miloflsfltivě lět“o~. Doby byly
tehdy lneutěšeně, čehożž - płříčinou bylo schíxszma.. Poflměry V byly
takové, že u SV. Petra rostla tráva, honili tam j›edno1dušses přást. Pšoutavi
níků“ .přišlo malo‹učkio±, nikdo téměř .Z Francie. Jubileiního roku z se
íúčastnily Sv. Kateřina Sienskzá, sv. Briìgitta (Bìrgitta). Také, Ludvík
Z Uher přišel. -ı~ Po té Urban, VI. usztanovil, aby svatý rok se sla-
vil; po každých 33 ,lìëtťech a r. 1389 vyhlásil jubileum“. --ˇ Bůfliíácvg IX.
chýtězl ožpžět jiný rok af, ušsžt;a.no=vil milàoıstivě léto;-_ r. 1400. Přišlo však
Inájlloı lażpoflutflnžíků. --- Mżaırtçíìn V. r. 1423 Znovu vyhlásil 'milofstivě-rlylérltoę
Tomu se podařil-ol ušrovnati Schisma a na Záíoaděě a flprotoz yyhl=áSil jsou-až
bílejní rok, aby mohl vzdáti věřící. světëzchvlážleu a dík Bohu la dlołsíeí
prıominutí Všech trestů za o›cl,prıšt<ěně jíž viny a spšokleflsky. Než pout-
níků mnoho nepłřišlo-a. - Mikuláš V. r. 1450 vydal bullu., V níž Sta-
no-vil, aby se sl;avi1~o rniìlostivě léto každýchl 50 let a oznravdu (lezžto
Ďo, delší době) byl . vıerlilšý návçail ,›D'oiu`tníků ze v'šech'z krajů. ,Mnoho
slavných osob přišlo do Říma, mezi nimi i sv. Rita. fl-‹- Ale již noku
1475 Sixtus IV. prioliláásìl „annum iubí.larem“, nebot' stanovená doba
mezí; milostivými léty byla změněna od Pavla Il. na k“aždý=ch 25 let.
I tehdy přišly s Zástfuzpfy do Říma. Vynikalìě: Ferdírn.and*, král lnıeapžol-
ský, Christián, král dánský, knížatiaš Sıayođská iz Kalìabrie.

3 Rok 1500 byl žpšlný nádhery. Tehdy řídil církev Alexander VI.
Třìkráte Vyhlašoval křestanům milioıstivé léto, V, samém městě Ří-
mě pàoflslžal 'I)žašpž,ežSko»u hudbu na ulice, aby vyhrávala. Sám øpiovtom
s«esto~upil ov vánoční tvifgilřìzí do basilÍkY vatikánlskě ła Sám, fpıofrıžrvě
otevřel ,,o=d,pvustkovžoü1 bránu“. Před ním brána sice existovala., ale
papež ii neotvírali. Až Alexander VI. zavedl ten obyčei. U Burgarda,
jenž byl tehdy magis-tˇriem` ceremonií, Čteme, jak se 4 vše Slaviloí:
,,PontifeX ruipta zplozrta tenens 'in' manu Sinistra cereum, irıtrabatě pëožr-
tajm, dum canebant cantìozres Te Deuìm.“ 3 Vyipfiravujżeł słeı takě," že rnaż-
aiásvtersfllflcerenfııonítí.......l1roZ.il.....likaž.dě;mu.,,._..treSteín-..unoësutříl1ání_-_.ylasí.'1i...
běl), kdo* by dříve prozšzelı branżožu než papžeflž. jrKıdyž však se ˇubíľral
průvold, tu, mżagister sám, naklžoniv svoji hlavu, vstrčil, ii dříve do
bráèny, nežli vešel pazpëež! í--s R. 1524 Klement VII. vyhlìásìl jubileum
a slavně otevřel bránu o vánoční vigilii; od tě doby se ustálilš zvyk,
otvírati bránu; of vigilíi váno“č':ní.-Tefil1ìdy již vládl takěcísažř Karel V.
V .církvi rozzuřil se boj, Zvl.áš“tě.,v Německu. Již' r. 1517 vydal
Lu-t~h›.er svých. 95 the-Sí, lež c Lev X. ofldzsoud-iłl. Luther po›d` ,ochranou
saSzkéh=os knížete í -pžsail? potom proëti církvi, , nastaly if vpolritickrěs rozfl
tržky, -»jzežto= severní p%anovníłci nšeżchtiělí uznávati římské flcísaře.
Proto takě  málo žpzř-išlof pıomtníků, Z; Něme:cka nikdo.Přítozmniby_li dva
ľöšäfľì Z Mexika; též básník Petr Ý Bembo as jiníë vyznační. m}užis. --~

_ 4 Q -
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Následující milostivé létoıpfrožhlásil Pavel IV., ale slavil ho- Julius III.
Tehdy Vynikala V Římě `oSvo=bno›st Sëv. Filipa . Nerejského, na jehož
popflud byl zřízen Sçpioćlek Nejsv. Trojice. Členo-vé spolku byli po--
viıjmri pıo-máhatil znašveným p-outníkům; .oıb=S.taráVati jím ve městě
o-dpočinek, poflkrmy. Do Říma také »přišli ,s.V.ÍIg.11á.c z' Loyxošly, sv.
František Boflrgiášä d*ále.Miche_l“angezl'o; íBuon'arotti atd... -I-7 R. 1575
Gregor XIII., „Papa do=ctus“, Stařec již 80letý, 'a p-řece, oblečen jen
jedn‹o›ducho=u- tunikou, sám konal poutě do římských -basilik ,,ad
lucrandasi, indulìgentıias“. Do Říma p*řiš.e=l i sv. Kaırel Baoflromejlsky,
kdežj ještě nalezl dosud žijícíhloı sv. Filipa Neri .s věrným druhem-
kapucínem S. Feliceš da Cantalice. Přítomen byl též básník Tor--
quato Tasso a kníže bavoflrsłký. Ř  j . Z

1600. rflok _s.l.avi1ž Klement _VIII. Při té p,řílež.i.to›sti. dal papež plno-
mo-cné o-dpvustky Všem těm, kdož se súčazsztnili Š jeho slavné mše.
Pnoıutníků. na ní 'bylo tolik, že bylaplná basiilika sv. Petra, plné sva-
topetrské ná.měs;t.í, iìšlné Borgo Nuovfoi, plné ulice až k .andělskěnıu
hradu. -_- Urban;VIII. ..r.ˇ 1625 vyhlásil milostivé léto. .Vtom roce
tolik përšefllo, že lbasilika sv. Pavla byla pod Vıodou Tib-ery: .pšoutní*›c;i
tam nemohli. Proto“ fpłap=ež zp-ožehnałl k'ostell P. Marie* „Za Tiberou“ a
udělil? mu tytéž pžlnomo«cné od=.pustkY, jako byly u sv. Pavla. Do
Říma přiìšlyj takové zástupy lidu, že nebylo mzí“s.tˇa ke spánku. Papiež
tudíž musel. otevříti palác a zp‹oko›je Vatikánu' p*ou.tníkůmk o-býváníl
Do“ věčného města přišel Vi Le›o›pold rakofluskýa Vladimír, král Z Pol-
ska. - R. 1650 bylo jubileumzaı Innìo-cence X. Teh=.dy se udály ve-
lice slavné konverse V Římě,Zvláště Z prlolte-st., židů a `ìnohamedŤánů.

outníkůzbylo mnoho; papež. byl často od nich vyvoláván a p\řinu›-
cen dáti jim as-vé ploızˇ=ehnání Z loggiel Íu sv. Peltra. -- R. 1675 vyhlásil
Klement X. Tehdy bylo mnoho- pr“-ohlášení' 0 b.l“al1#ovsl.avených a sva-
tých“. Též. královna Krišstina ze Švédska byla v Římě. Ř

Innocenc XII. vyhlásil rok 1700, než xbrzy zemřel. Jub“ileu`zm sla-~
vil Klement XI. I tehdy mnoho pršelo, takže kostela P. Marie ,,za Ti-
berou“ opět bylo užitzo. Poznámka: ıpžapež nařídil, aby pod moflstem
přes Tíberu, Vedoucímš ke kosteŤl'u P. Marie, byly .příprave_ny stále
lodky, ježto ,Í,cives et p“eregrini',`non expzearti -Vini romaní., pluries .ce-
ciderunt ex ›p‹ontefi in undaS'“.' Tedy loďky měly..pžomoci tomu, komu
se, dostalo- toho ,,štěstí“. -~ R. 1725 za Bve=nzed.iktaXIII. bylo jubil.eu.rn
Slavné. Nadhera toho roku byla zvýšena -také përvotofl že se konal
ex~áfv:ë“ě1šøfn‹šž1s“žżěmlèżáěflêt. ěP“nš1óÝnanflóhoiithžøaťfliiša
V r. 1750 řídil l›o=d'ku% Petrovu Benedikt XIV., muž výborných vlast-
nolstí, výtečný právník, jenž zavedl mrıohé reformy V církvi. Tehdy
také se konala vŘímě gvelnerální ka_pí.t.ul.a4 plus quam 1000 Fratrung
Minorum. Blah.os7l'ˇavze1ny Leonard měl polámané téměř kosti Z velké
tlačenice poflutníků. -- Další jubileum žo»Znám.il Klement. XIV., ale rok
uzavíral Sixtus VI. Pozměry v církvi nebyly nijak pěkné, ježto: reflv
vo-luce ve Francií ozdnes-la“ 'mír taiké církvi. Ale ve věčném městě
byly oslavy hezké. ` I I * - V í

Rok 1800 již se nemohl s.laviti,- pro to'-už revoluci i_rancouzskfo.u,
Z níž potom vyvstaly kříže a nepąokoje v celé Evropšě. 4- R. 1825

V ~
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na stolici Petrově Seděl Lev XII. „Odp-ustk~o=Vo‹u bránu“ otevřel
va pyřítoflmlnostiš Marie Terezie, vdovy ze Sardinie,_ a Frant.iška I.,
krále Sic-ilzského. 1. I . . Ř 7 .

_ -V r. 1850 při otevírání brány byl pšřítioflmflen ,též ,,alumnuz`s se-
minarii olimf“ Joaohimug Pecci. A když on slavi.l následující jubi-
lìeuvm V' r."l900 jako p-aıüžež Lev XIII., tu často siš vzzpomínal na -pře-
deššlé“jubilefum, na lé.ta jarého mládí. Chtěl milostivé léto slaviti co
nejokázaleji, i pouçtníků přišlo- mnoho, ale ne;p~řátel*é církve až“ příliš
se starali, aby těch dnů duchovního štěstí byloı co- nejméně. -- JL1-
b.i=1ę.nm vl1~_ 18754 se nes^l.avilo, ježto kitalská vláda zabrašla tehdy zá--
stupci sv. Petra nejen .píozemské dědictví, ale nepžřímo, mu omezila
í osobní tsvıoibodu. p  I '

I Nyní Papež Pius XI. ohlásil již 20.“ května 19241 milozstiivé léto.
Stará se; hlavně, aby pıoutníci všec.h národů, Zejména vèýcho-d-ních,
dobře zd-ex v Římě byli jpıřijati. S chvatem se doflpılň.u.je také výs.t`ava_
1nis«s*ií, nebo-t bude otevřena jíž v druhé přofllovici prosince. Bude to
potvrzení pıaraboly Kristojvy o Zrnu ho~řč`i;ěné:m», které rostlo a vy-
rofstřlo v st1`om.. A ptáci nebeští ~p§ř.ilétají' aj sflídlífv jeho r.atole~st.e“ch.š. --
Výstava missií bude vymıluvnzou oìdvpiově~çlí všešm“ moderním h.anobi-
telům církve ia křesťanství, nebot' zde búdou' světu ukázány plody
křestanskycıh nárfoıdů, jak ve víře a mravech, tak také v civilisaci a
pokroku. Budou tím potvrzena. i slova Tertuliánova, která- již v II.
sto-letífl adresojvailì o~dp›ůrců.m církve: „Ecclesia nzihil alind timet --
pfraeter igno1rantia_.m.“«'*) í . 0 . ‹ j W _ . `

M. Š. eERNÝz I I
MJLOST BOLU.
Kˇdyeˇ fuiolwy na mne seslal Bůh
vždy milost dal mi spolu, ˇ Ř
bych nepacl, duši neztratil
fu seslaném na mne bola.

3

6 Aja to oiiil.“ Radost když
zas 4) duši přijít měla,

ě  to . e__}e„1__a,, -
7 jež Utisni_8rdeem oh/uěla.

Tn eitiľjsem, jak ohndo žití,
jež nezná slz a bola -- --

“ Práednota, Pane, đnši šla,
že nebyli jsme spolu. _ 7

; *)_ Církev se“ nebojí -°- leč nevědomosti, “
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KARELvÄLKAz
JAKO TY,MIsTŘEı  

.K _

(Pøhıęáy dn vývøję Ťıçnčzfl-hásnikflnná. snøhćhø.)

,Cesta kpoznání. 0.
„Zachraň mne, o Bože, neboťvodyvderou, se na mne,

' že již to život jde. - Unavzen jsem Vol-anıın, hrdloflmı
A I í vn ø “ " V Ř Šchraptı, ocı mi hasnou touhou po mem Bohu-' A 0 it .

4 I I j _ ě I “ 4 ^ 0 (z.88. 2,5.) I

ě ““UZavřena jedna Z těch käjlüťìtoll života, které psány. rukou bož-
skouna bláně lidské. Z}emře~l kn ě z, jeho-ž duše. b oh a tá
krás ami p řir O ze ný 1n i, stala se také vzácným díle m mi-
lo s t i IB o žít a' žpoflvíolaným ědítkem _P r O Zř e Í 5 1 U 0 Sit I A .Dr-o~t0
-Ř dovede-li který život působitľi na jiné, il přes hranici, smrti, a
d,o;vede-.ii která s m r tr kněžská :býti s,p.asny‹m memenztem (Il-B ská 113-'ůZ6z
ale k'‹lstatečn‹o3s»ti ~a lásce) péro S{p,o1-ubratry, .pšaìk jest to jistě. iživot aj
s1n7rt'P; d O lita, Su rc h é h o~. Nšežbot V obém uk-ázazl se vděčným,
mflnjićimta nnťëťemě Božiná .a á.pøš±.ø1ęm Stiatięčnýnni jønnnž žiu zname-
nalo~ Křistu's. ~ U ” “ N

1 Ř'N0ebyl“at oesztıa jeho obvyklá a lehká. Vstupż do jalumnátu jnetzznaz-
meznlal pro něho, jako pro většinu jiných, tšegpırvef první krok do ži-
vota pıoz matıuritiě, aniž, zaąčážtek. duchoflvníhıo .cp-fr*of\hlouben.í nebo života
vnitřního vůbec.. To- bylo ,pz-atrno kolegům jeho hned při ,prvnim se-
tkání. Nasvědčoval toflınu, již Zralý jeho v ě kflž -4 28 leta ab S ol-
v o v á ni te ch~nik“y s výborným-pflrosžpěc-he.m,. jak se o tom vši-
chni brzy dověděli. Nejvíce však,~›p'Ĺižs.oıbila na druhé. ta přednost je-
ho, že věku .a studiu o-d=p=ovídala u něho i nešošbyčejná iv y spě lost
v._živ o t ě v nitřn í rn. Ta,jev.il'Ia se nať něm Sifijně při modlitbě,
jako V jednání řeči.“ Celý jeho Zjev .p=ůs.obi›l do'jrnem vážnoszti, ale
ne zádumčivé nežbflo s.mutně, nýbrž jasné, tak jakto působil ondlesk
vyrovnané, v bojích očištěné duše.“ Ao Is í l es .pìř e S v ě d č ení a
l-át S ky k p“ r-av d ě, těžce %p“at„rněš vybo›j;ova.né, m-lřzuvila. přímost a
jistota bystrého pflolhledu. a zaıiícení V hovorech o věcech duchov-

tomi m í rn ost aj lvehkozst: -jakási znnichš dýchala. Byla v tom po-
.đivuhodná harmonie, jež. _pot1vrzovala sílu jeho- ducha. Bolesti jej
těžce krušilìy, ale nezlomily,. .ani k trpné rzežsìgnaci nesvedly; na-
Obak đ.L1-še jimi k novému, čilému životu  probnzena, všecky ~ dobré,
touhy k trvalému již. květu ěvZkřflíflš1`eny, a dlalleko oıdváty plevy vši
malichernosti a 1 nedů.s.ledn.os“tì lidské. Z d -e Z v í t ě Z i l a Milo s t
v duši s iln é -- tak asi mohla se vyjádřiti charakt“eristika nové-
h.-o='boho~slovce, azároveň jediná příčina“ jeho odhodlání se ke .stavu
duchovnímu. ' “ I . * j 1 ~

Kłbližšímu poznání nového kolegy .p=řis.pívaly během -času jeho
VI&SÍflHł1 VZDi0=m1HkY, Jak se nam s nimi, někdy V uzžšízm ~“`kroIu=žku svě-
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řoval, statěv denníkové, jaÍ.k”je uveřejňonjval V ,,l\/Iuseu“*) anyníjifpzů-
-vodní jeho denník v 'devíti svazcích 'Tato neżplatrná' skizza pak 'chce
podati p;=řed%staVu, jakou lze si dle těchto »pra-men'ů utvoříti ov vývoji
složité Řudoltoıvy duše. `-~ 7' “ .  5 -l ` “ 7

R. S. vynikal od dětství (narozen 5. -května? 1891) vel.ikýin_ na-
dáním, .a proto dali ho rodiče do nejžbližàšího, města se střeıdn-í ško-
lou, Vel. Mž_ežZi.říčí, na . reálìku. A Rudolf,“ nadžprůměrně nadaný,
Záhy I se plně vžil do stuida. Neomezuje se jenom na zpıře-
depzsaná.  Diensa, doıvedl studia využití ke skutečnému vz-dě-
lávání ducha pro život, .a k. .zís`.'káv“ání, širších .vědomo-st_í a
přehledu _o ,životnídhi otázkách. Cerpal dychtivě Z liteıratury
krásné i vědecké všech oborů la tak, až žp“ředčaSně aa bez- spolehli-
vého fvedeìní,“ uzrával ve muže. Současně pro-bo‹u._Zí se Vł něm S tou-
hou p_o Samos-ta.t.né tvorbě nadání majlířské .a básnické, touha. 'vy-
zniknoutil V u mě n í, a tak pøllní se Záhy Ř. fdenník veżd.l.e Výpisků ja
poznzámek Z četby i_vlas.tnzími básněmi a kresbami. Přirozené, znějí
tu 0 již i struny D.rolb!onuzej.í,cíll1o se mladého srdce. -- Tak ocitál se
R. náhle, bez de“lŤšího= přechofldu, -jako ve .varu .plného života, Zatím
co 'vůle ještě neutužençaç a úsuzdek nestá1ý,neuj=asněný-. Život náhle
vzhlédl naň ze všech svých, dosud neznámých ůkrytů, a ío“kou.Zlo-
Val tolikero-u krásou. Slib-o~Va_lf7 vystlát celstu ˇ-růženii, jen když se
yj em ui srdce celle oddá; nač .přece brzdit ve's‹e7l-ý-ttanec. mládìˇř.ja_ký-
misi- pìomysly n.adp=řinozen.ými o .účelu živo-ta? --I Srdce mladé“ tak
to“užilo= po štěstí, radìoszti, tak hořelo vpłrfiofl krásu ~-- a oči jeho- Pozná-
ním ještě ne=oteVŤřeny. Tolikerými klamy lidí iknih majteno, 'obdi-
Vem a sladkýmži .slovy Spıołlečnosti 'ošDŠájfleno+-- což divu, žeztrácelo
srdce flcestu -~?_a Rudolf .p~_řiZpůs'obuje 'se 'student.sz_kémuxpro-udL1› Do-
vrchnímu V názorech i mravechg stává se di1`etan_tem*ˇnejen V umě-
ní, ale-i vf živo-tě -_ _ Duše jeho světélkovašlìa liìdem na-odiv skvě-
lými dłary svý-mi jako blud“ičk.a.`m'i trozuchně a s.vÍět“lo- » " pravé 1 v ní
l1as,l.o;; s ai m a tak .plodobala se kmení `trouchnivějící~mìu. -1 ,,Js.e.m
již u zprozpasti a k p-ádujn-edaleko“. Tmy nekonečné a slabost ohro-mná
a světel žádnýC_11§ plamen svíce mé, Z ,posledních sil vypíjí život '-
O", pš_o~szp_ěš, Neznámý, než bouře Zhasnže mi sVět.lo- a Zal.eje rp'l-áčem
-hrobìmůj -!“.“ Tak vofllá V jasných chvílích, ohromen .oochzolpjenim
hroęz`ícího úplného pádu. _ ˇ ' s ' S , f .Í

 V úzkoflstiš své utíká se k Bohu; ale již jako k Neznázmému -_-0 9-
Taìzk"j”d*alejlšÍoıjI ho? od Ř' j”.sˇv'ě`t. jíVI'h"ořkb1štii""düš”ě`;ÍPŠ" "uj5;říiŤiˇfi.b*stŤí
Augusžt.ino›voˇu_, vyznává 'se Dłozději Z; tohoto svého útěku od Boha:
(6.června 1914)., 4- „Téměř deset roků' blu-dných! Bez; cíle nejdů-
sto~jnějšího›, bez hvězdy nejjasnější, já pzo=_tá'ciešlj's=ej ví hříšížoh za. pýše,
-ìkam so-bectví mne hnalo. .lá bál se hrozných prozpıa-_stí,.,_ a přece k nim
se vrhal, abych pak děsil se stínů jejich. Nebe a -peklo rvjalo se I o
mne-_ to peklo s no-Zkoší násládlofu a nebe světem pokálené a

_ Í).,„N.ašel jsem stříbrné prameny vody živé“ -- 53 a 54;` jak ze
srovnanı S lorig`i'nály_ jeho Zápisníků' plyne, nejsou] to fingovàné, pozdější
zapısky, nýbrž doslova vyňatě úryvky Z dotyčných' partií původního „denníku
byv. akademıka“, jak jej Sám nazývá. t, ,

 ~ 89



proto mně odporné a nıezmžoflžné. -- Nikdy n.epžoach`oıpiılJ, jsem slo-V
Znovuzrozeníz 'Nenarodí-l'i~ se kdo Znovu Z, Ducha svatého, neve-
jde do kr“á1o~vStVí nebeského s jako „dávn-O již židé --j a mělxjsemfl
,płekloz Za to V duši. ,-- Nevěřil jsem ve svého anděla strážnéhofl, az
piroto jsem ho neměl. ---- Bůh dávno umi“ e-1 V duši _- a
zbyl jen zvyk, »oı něm ještě “mluviıt. _ Zemçielo Vše -' -mlád›í, jzápal
nadsen1,.IaSka, sıoucıt, mír a radost, Ze.mřelo Vše svaté 1-,-_ -_ --9 jen
hroyby, Vidím duté, a nad _ nimiž ohrożmzný,“ děisný přízrak Azraíelůjv,
jenž přišel s-e mi smát," a hází každým oflkamžikem na' plamen: S.Vě§-
‹.:iomí mého h=r.St Výčitek: Hle, Vrah a původce hrobů těchtoą, on' ,náš
je.st,‹-vecne nas! -- ---“ V '

A uzpľřímnožsti, jplokšošřej jeho, neodep`řel Bůh svého smfišlćozván-í. Nechá-
vá _ ho ,sice ještě dlouho hledati a bojovati, aby Zkoumazl żoıpšravdož-
vost džoibré vůle jeho, ale ruka Boží jest již, zpıoıdána, a Rudolf kráčí,
sicžeı ještě nževědozmě, jakonse Zaìvázanýma očima, avšak již pod je-,
jím Vedení-m, spo- cestě k novému' Světlu. -- Zdá se, že prvým im-
pulsem duchożvnífhlo flpšrobuzení byla mu Smrt koıllegy-sebevraha, otra-
Veného čefltbou „Věku roZumu“." Tehdy, V příš-erném Světle nepřìrof-“
Zené sımrti, Začíná se mu jse;Vitı'; živžort Vážnějším, než mu ho spžofllejč-
nost ajvlasztn_›í sridice dosud líčily, a on pfocituje touhu, ú č e lně žíti,
snažiti se oz dosažení tr V al é h of mír u) a spokojenosti tím, že si
Vypěstujecharakter a že co nejvíce vykoná; ku p.roSp'ěcl1u lidstva i
sebe. -_ Začíná teidy obrat; V jehoı životě' ,pšozstujpzem pžì'“ir‹o›Zeným --
Vytvořením jakéhosi iìdeálu humanitního-. Poznává Zatím důležites~t
charakteru S, p-ì'ˇizrˇo“Zeného hlediska a snaží se o- jeho Vzdělání meto-
dami -rovněž neizp-ľvíe -přirozenýzmi. ,',Asi pžřes rok -- od květnaz
1913 -L- piěstil- jsem charakter praktickými płříručkami ,,E.z C.“*} ne
docela bez? úspěchu“ _ lpfraví oż tom V pozdější poznámce k denníku*
za r.l 1914. ,Aj důılle'žĹit.é jest, oo? do?dąáV=á: ,,Alesžpžo~ň. .nzutily mne k d a l-2
šimnhıøáánť“   ,  r

Zde jzelst tedy klíč k vysvětlení ,duc-hìozvnzího obrodu Ru=dolíoVa`.
Boznává Vá ž n o st až il V o t a, pfro-to vzdělává Svůj“ c h a r a k t e r
al pěstuje iúčelzno-už ž iv od t of S p r á V u dle spisů p`firšo=Zeně`-výchov“-1
ných; a' tyto pr-ožbudily V, něm.-5 Zase touhuë po poznání hlubšíh o
podkladu a' důvodu všeho toho- krásného- V životě, co tyto
spisy samy velebily, alej Vylžoflžiti, trvale k. plnění p-ohnouti nedo-
vedlly. Přiroflzeflnéz m.etod=y mo-hzo-u se ozpjírati pšozuze 0, důwody  pro-
aspězchuv,-V -spole-ěe-nskés ~a»nutnos,ti~a~aneb-o‹«~VhodneS~ti»,l --V-»alle-V-sneZn~ají=Wmeotivů-,~e~a~“
které àby byly ,če‹rp›á.zny Z hloflubek samé duše lidské, to jest Z pıolměru
jejílıo k Příčině a absıofllutnímu 1 Duchu. A to ozvšem neuıovhlo trvale
uspokojiti hloubavého Rudo~lfa,, je*hlo~ž~d“uše, stále ještě trávíc Z ná.-
bo‹ženského‹ ducha mateřské Vlýchovy, nyní tím více volala po Svénjfl
právuna plný život a uplatnění. Také nemoc V první části roku
1914 ,pifisflpěla mu .patrně k hlľubšímu uvědomění S.i dosahu duše ra ži-

*), „Edition Centre“ -- sbírka Sebevýchovných spisů na podkladě .ameri-
kănského utilitarismu (Srv. Emerson). Vyšly tu např.: Tajemství úspěchu,
Pěstění vůle aj. -- V pozdější dobězvl. mocně j naň působil Trine: V Souzvuku
S Nekonečnem. “ _  _ ` r 1 z
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vetaø, tekžö“ Iı0“ZÍ112'łVá, jak Veliký asi Výžžnflaıžıfı ıćıutně ~»nábože›nství
ve ".;v_ý;c`hoęv'ě a ,;p.řís.ně vě,`říc.íC11 lìiđí. ı.dt-od -jdůsledek, ov* němžr

,żnìiňu-j'e vie Zníínìěné Ĺjiž jpžozżnámce k denníku ,Z r. ,,Po* ze-
„šnsoı válkotı. ,po-čal jsem“ do; ` ýìc ho V y .e,h_a.r~ažk ıt eçr
v'l“šfl`ă€lÍält o'ÍznÉ1?e,nt ,názbˇ o že .nfs .k tý.“ “ a to ,jžiçž
“nladpřirlo.Zeným nřflożmjąentiemp v cesžtżìě. k .pfloznání jlsotı šexgersozicie V -IK-v.o~
míně na jaře r. 1914, ji_cìlÍ1ž.flser súčlastııil “(Ze svého' lbyfldzliště V ,Žżal_š›o~
VŤC“Ská.clı mě.l do Kofıˇnína bl€íZk'o-)F, ,a , .nichž v_yłk0“1ł3»1, J 1350 delší jıi-Šž
đ'OÍbě,,__ sv. Z.DIołVěd”. se mu _dos.táva \fefll.i1<él1o› uzlevflení“ -a; osaflět-
1l«e“ní *'(jčı*k` ›VZp*o«mínia ještě; V èpzoznámoez ar. 19,19). „   ` j ‹ j

g A ztozf byl Zaęěáżtek pžoflž_n!á.ní. Sztále jgešztě .motiv .př.i.ı`ż+oZen“ý _ od ale
P,1;oZsře=tfe“lEno=S.t užíflvá- hex moudře“ Iıv Rzzuoslta, a S“ 1“ e Dr e in é 0 žıöfřilľô-

; nazízráníąm a .,mozu,d“%1ž.s.tí Szvıětsk-ou`s; on Sán'1nn“a1š›ì'=žed svým lid-
ským rvołzumem, p takziřka j h.-maštıemr, se tpfli-elsvědžěitis o marniosìtli
,aj ,práZjdn;o~t.ě' všech-1 zlidskýoh systémů of životě, a zdˇojíti' .fpoZn.á.ní;;ť že
pravda mjůže`~,býtľi jen 'V _;.n za Z í r á .çnví .dıuolh ov ví m, jak ˇÍučí
9-Kristus.. T-ak ocitá se R. lalesoň na lpłe-Vné' zpfůfdě, Vrací. se Z -1!be-Zcíl“-
ného táı-p*ání V temném lese na bezpzečšznou icezstu; V idèušj“ zjeiště oévšem
je Zima-tekľ a nejìžS*Í=0żtja,,_ -leč .žpfiřželjce àji utěšu~je'= bvlahé ıtušesní, “ že si d*e
1;.iL'J;_,r 0 ssl V ě t'1;,o» ,-_ tam, z-kde je tolika j*iných..;nażležZlo«. s_ ` Í Ř 9-
5 ~ i,,Znfl`ená”=h-lžaž, o“dkuë`dIs=i 1-Z -neznámá, Isflyšížmj ljetmné Zvuky, taj_emLÍ4né
Ílnlasyì. Tezmno však a V~“jiìoh`ři-ce je =pozhlcuje~! _ _A Zase l_; ' ted' již
Zřetelnězji, důvěrněji, łblížie. _ _ Dítě!! ŤDítě“!jf! Dítěill _ -_“ Jižjjdu,
“slyší.š?' Slyšíš hìlasj můj, touhu mioıu,'lkrojk In=ů.j!? 1-_ _ Příchozí, zdá
se, má moc nad Ivlětrý až ouľřemi,žplroniká zblíže temnotami a č je-
?š~t-Iě V d álťk álcli-thıjvleliblkýjeh, Zjev' Jeho Zái'l`í[, .paprsıky Jeho slé-
vaší se s život-fem mým _; kraj sìeijasní, pırożp~as'tí ustuipují ! _ S t,o-
ĚÍ1`1?1““11 á =D?I' 3511 U5 S_V &"E“Y1Tě '--- --'-"Jaká to! slova touhy, .a Vděč-
nosti Za každý čin miloslrdenstçví Bo-žího! Vycitujfeme Zde již ne su-
ehý sfúsaudek rozìıımu, sftázlle na sebe spfoléhaiícíhlofl a srchovaného in ve
svém bloudění, ale npžokozrné ssklľánění se lpžřed prvním jzávjanezm Du-
cha, spfovjoflvání mišl-sti S přirozenostçí („1JapA;rskyi Jeho “ slévají 1 se
S životem mým“). Ne'“shle-dzí Zde již na ki'“estanstVí jen S abstraktniho
ˇhlediska, jako na dějinný Zjiev a činitele Výcho=vnéh=o, nýbrž volá je
již vší touhou milujícíh›o` srdce; dosavadní snažzešnípřirozené posvě-
ceno tu prvním paprskem přímé milosti, která roztavuje led světské
pýchy rozumu a těší myšlenkou naděje: je st
”chtěj"ˇlľoì'j ñiT`5`ojö"vatiŤ,ŤjàŤč1oíiiiej,Ť'žě”ÍjíilŤJÍpij4zo5'ž'nt ă'.Ť§'j" W či Tehdy začíná psážfi
novýľdíl svého denníku: ,,V p:ì"ero~du _ _“,. S mottem: ,,K novým
bošjíům' síly ~l1;leclá,m,“kr no-vým Zdr`o-jům Zrak svůj Zvedám.“ (1. červen
l914.)"A jak si váží probouzející se ‹n~.aděje, jak tklivě, vroucně vítá
toto obnovení i odměnu krá_s.ného~ øfstvéhofl dětství a Vděčně pì~řij.ím.á
je jako dar Matiěky nebeské: „Jsem Syt omamujících, ohnivých
'k;.V.ě„tů,ažhavých růží a- smáků _ rradějži jediný kvítek isnadě.je`!t“`._ (A
für j,ak“0flby .slyšel V .nitru zodpfoavěď ,,>Za LtˇVé toulhy, V nichži jsi? za
ˇl.1v,_ěZdnýc.h vjevčerů tam uz z~.ka;pżliěky, .-=lJ_ožttb,ím Iskryzté, zruvfoe- ke ` mně
vzpzínral, ,Z214, Vrožucí žpšrosby, »V nichž -jsi ,=,Zd1'-='ávas““ še“p“tal, Z`a””tu

 .Ífľ?'1Sł<U C1'äVI1011,Ť ìfl`l“ZfviSli jak' żzdżítě; Syna mého líb-al. va můj ozdżnak
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před pohanzo-u jsi bránil, a_ tzed za tu szlzu, jež při vzpošmínce na to
vše V očích se ti chvěje _ vzroste Z rovu (dětství tvého) krásný
Inodrý kvítek. Jest dar tofnııůj, ját královnou jsem máje.“ _ A ze
slz, jež mi .pirofludem na zpšozchované naděje kanuly! hle! vzkvzetla
pomněnka, n a d ě je m ál. S ní jdu novému životu vstříc, živo-tu, po--, “
svěcenému jediným cílem _ díkem to Krázlovně máje. -«-»Z i V O t e",
sladk,osti,nadějenaše:bu‹:l'zd“rá`va!“ ,  

v Rudozlľt stojí tak jíž na prafhłu Svatyně; nemůže Však ještě dále.
Skleněné dveře mu brání, aby vešel, alenem-o-hou mu zabránit, aby
neviděl vší krážsży uvnitř a štěstí- těch, kte-ří. tam V obco-vání s B04-
hem ruce i duše! své k nebi Sflpínají -_fl _ S jakým steskem łká tu
nyní duše jeho nad vlastní svou bídou, -vníž stále ještě' nemůže.
se k Bohu přivinout, jak by si přála, V níž stálé zápasy -2- a\-poráž-
ky: „Jdeš cesta má, jak hora s zpropastmi se pıotžkává, hned ohněm
slunce a zas-Stíny pekla, se srdcem hned rozžhavev-
n ý m V lásce k Bohu, hned ztuhlým_v led, a V bolestech se prudce
chvícím. Hned V dálkách Vyzvánějí zvony jásavou .píseň života,
když zmølknzeı náhle zvuk ten jasný a píseň smrti se vzduchem
chvěje _ _ Nalézám nové cesty i Vů-dıce na niclh, .ale stagrý vládce
nechce opustit svého pšanSt'ví několikaletěho- a drží Se nemilosrdně
žezla usurjpátolrského V království mém. Král ten pravý zbaven je
trůnu za čeká na Vjezd! slavný ja .panství bez konce V duši mé., _
Zatím je advent: mlhy, deště a Vánice jdou a zuří boje králů mno-v
lıýchj _ _“ (20./XI. 14.) Leč pohled na štěstí' ai- sílu těch, kteří již.
mají Pána- V sfird-cí-ch svých, a. naděje, jíž sytí ho slib- Mariiny po-
moci, vyjasňuj-e konečně srdce Rudoliozvo a rozšiřuje jež výdechem
Oddané touhy a prosby: ,,O., Pane, přijď, já čekám na Tebe!“"_ _
~...z,Naše-1. jsem cestu svou, já, člověk, k obrazu- Tvému určený, a
hle d á m, co nalézti je možno mé vůli; a o to Ostatní ip r o.s í m ....
o m-_ii.lflonst Tvou, S t V vo-ř i t e 1 i můj! Já klesal, ale .chci Zas
jen k Tobě _ já chorý byl, Ty uzdrav mne, at svědectví dám- o
vzkříšení Tvém _! Buď vůle Tvá. a moje podle ní, buď sláva Tvá,
můj stízni V ní ztracený, buď pravda Tvá, duch' můj V ní lponoř-e=n.
má touha přečistá, můj hřích jí pokoře~n!“ (8./I. 1915.) "   

S Z A D R A Ž I L. O R D. S.-~ P.. A U o. ze
v

SNAHV SJEDNOCOVACÍ MEZI PROTILSTANTY.
, _ - _

(l`)o~končení.) , S Z - S

Sjıednfiolcení s církví římskou pod vrchním vedením římského
papeže, není ovšem. voláním všeobecným- V tomto hnutí, nýbrž je-
mu se jedná jen o Vzkříše-ní -.pÍrote.stantismu, totiž- utvořiti p ra V o u
církev, jako-u dle -něho je církev římská. A k to-mu ovšem poètřebují
biskupů s apoštol-skou povsvloufpąııostí, kněží a- jáhnů, kterýžto troji
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úřad hnutí toto uznává jako založený od Kristìa- Pána, so‹uhlasně
S tradicí u sv. Otců: LKliment.a,. Ignáce, Ire-nea. („Wir .dürfen anneh-
men, dassž er aus ap=ostolisoh.er Zeit stammflt. Wir Íinden nirgeznds-
einen _ˇWziderSzpruch gegen diese Ordnung.“ König, Wernigerode.
Květnové číslo „Die Hochkirche“, 1922). .  ~  

Záklřażdežm úřadu pastorského je pouze these, že Bůh i. bez
úřadu biskupského může své požehnání udělovat`i a je uděluje. Věc
se má Však jinak. Nejedná s se zajisté o to-, co Bůh učiniti může, ný-
brž ofl povinné respektàování ustanovení Kristových. Kněžstvo novo-
Zákonní má. charakter svátostný, což d“osvěd.č.uje stálá tradice až
do dob apoštolsıkýflchi a o to právě tomuto- hnutí jde, -zpřìjazti -totiž
úřad bi.skupský, avšak řádný, os apìżo=štożlcSk.“o-u. po-sl“oupno-stí a tak
Vknlłiniti církev noflvťozněmeckjou mezi prastarě církve. Že- nahoře
uvedená these relativně správná není, uznávaji již idnešní věřící
D-]ı;o“íš.S.t“ant;é. Uzná.V'ají, že odstranění“ úřaldu- bisku-.pžského bylo těžkou
c y oıu. 1 c s “

s 'Je známo, že reformace' nebyla! vedena upřímněs ve znamení
snah* opzraV“ných, nýbrž ve Znamení odboje. Nic katolického nenašlo
mi1o*s.tiž~-V očích Lutherových. a jeho nástupců, Vše bylo bez milosti
ondstraněnżo-, aniž bylo postaráno` o něco, co by Věřící duši mıohlao-
trvale uspokovjitil. Prafmenfì milosti byl uopán, a_ život V milosti ozdu-
mře.l. V církvi kartolické' veškeren onářboženský žifvıo-t točí - se kolem
mše -sv. Krásně 9 di sv. Otec Augustin: ,,Audeo dicere.. quod“ Deus,
cum sit o-mzniplotens, plus. dare non pzotuit; cum sit sapientis-si-mus,
plus dare neisciviitç cum sit diìtissimžus, plus dare non habuiit.“ K tož“
muıtofl prvnímu aktu kultu řadí se akt druhý _ modlitba. Nlod-l-iżtba
je hlavni součástí V'eřejného kultu církve, hlavně mod-litbaí bre-
Viře. Modlitba je hlavně pro kněze úkzo-.nem povinné úcty a lásky k
Bohu, ale Z_áro“veňz -pzram-.enemž žpožeh.nání .ai lásky D,ro jeho život a
snažení _ oros-tře-dkem vlastniho posvěceni a k zachránění svěřefl-
ných duší, pro ně-ž jeho kněžství je oificium sacerdo-tale. et media-
to=riu“m.  ˇ  J' -

Takto pıojímá význa.m modlitby hnutí- sježdżnıoflcovací a žádá
proto i zavedeníı brervířez; a bylla již .ustano-=vena ko-mise, která by
breviř římský pro pofltřeby ordino»va.néèh!o» kněžstva evangelického
„Zevangel-is.o›vala“. Tentýž“ po›ža.daVek byl' stanoven i pro kláštery,

V -Jak si předzstavujzí život řehzozlní, naznačil pastor Senez, který
vy-dal! V časozpise tohoto: hnutí provolání k Založení evangelického
Ill. řádu., jiehožz. cílem mělo- býti! založfle 1 řádného evang. kláštera..
Prołvoláni obsahuje tyto body: _ - '

:B

1. Denní recito-vání části bre“Ví`r'e.- 2. Propasgace „skutků lzásk-_v
bliženské. 3. Vzájemné.pol1oSti.nství. 4. Posty V patky a kvatembry.
5. Pěstování askese. 6. Ro-ční zžpo-věd.  1

Od toho Zařízení slibují si hlavně, 'že bude zvýšena žcžírkevnost
pro-ti Sektářům, Vnitrnozst pr=o‹ti světáctví, “ ochrana proti výstřelkům
individualismu.
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'L Ze stále častějších gp-rofljevů příslušníků snah sj-ednoc'o=Vacich jde
na jevoz, že idešáfllemà jejich jsou zařirzeıní církve katolické. Zvláště
těžkým dojmem na ně zpžůszobí, jak církev katol.ická zpflečuje o pžovzne-
sení- nn-ábošženské svých p*řízs1;u.,šn,ikůz„ .at _k,á.zâ~-ním, 1j_niSs.ie,mi,í duchov-
ními! cvičenímıi., nebo s.vátoflStmi -a to jak u lidu, tak i u kléru., a svou'
po-hotovostí začíti- S obrodıozu nálboženskoflu na každém. 1 místě a V
ka.ž-démč-ase.  1  ˇ - l  .  

Pas-tor ACI.-Diett-zrich. V článk-uz: ,,WaS können* Wir von. der Volksv
mission der kajtzholisehenz Kirohfle .lle-.rnen?“, klade fs-iz různé -otázky,
odkudbere církev k.a.t:o.licka nadsene mižsionáře, všude ochotné koz
nati misie, o-dkud faráře, kteří jsou ochotni vždy ony řleholníky do
svých far-ních. obcí zpovıolzati, odkud onen duch -p‹oflk.o;ry a sežbez-ap›írá~»
ní." Odžpžo-věd' od téhož au.t.0‹raí zni: ,,P'říěinou- toho všeho; jsou exer-
cicie.. E-X=e*rciŤcie skýtají ,potřebné kvan.tit.y a kvali.ty -ve stavu řehozll-
nim i kněžském. Exercicie jsou pro~stř“edek, kterým ze zást-upů uvěfl
dożm-ělých. Z církve, vždy novégpfraoovní síly se přivádějí. Exercifl-
ciemi, které kněží a řeholníci jse-L1. nuceni ko-naıti kažvd-o!r›oěn.ě, Stá-
vají -se schopnými veliké úkoly S.*vféhflo.- stlaifu. nlnitsi- Exetciricie-miz -od-
kládá se starý- ělìověk. se svou! ctižádo-stí ~a. egoisme-m La se . szvýnž
vzdo-rem, ve smrti. NaDr1ňují1toV.eh~ofl_ělloflvěłíä novou- horlivostí. páro
Kıiižsta a jeho církev. zEXer-.c-icie jsou úvodem zbožnosti. (1. Tim.

7,), O kterou se V církvi evaH“ge~lické marně“ -pflokoušímei.“  A
Žádný věřící kato-lík by .lépe nevystihl význ.amu exercicií pro

duchozvní- život. EKercici'e jsou skutečně m.o-cn-ou vzpruhoflu, a pro
každého, kdo“ je zoflpravdoflvěkoná,m_aji.význam dalekosáhlý. -Tedy ne'~--
-jen pouhá. vífra, nýbrž víra a d-,O-bre skutky podle -zásad 1 -efvang,eli.a
jsou .poìvinnost.íˇ k-ře“s.tan.a Vě-řícího-, .ai k to-mju. nap.on1-ähají ducihovní
cvičfleníj. Jaký mají význam~,D1Ťo mraviní život tím, že ~ '"=napo-máhají
k duševní sebranofsti, s.`vědč-Í ber-línżský c-hi-ırurg K. L. Schleich.-Ů.
S-p.atř.uje V nich- pro mravní život pžros-pěšno-u: Abs-perrung der lvloz-
tive durch allgemeine Will.en-sůbungeıfı-.  . o ' _ _ Í '

O toto dobro -se pr“otestlant“ismus. při..p-ravil. - 1
Ale protlestantlizS.mus. uzavřelš si i studnici mi.lo~st“í. které vyvěraií

ze sv. Svátosti, které k n-ašvemu posvěcení Kristus Pán ustanovil.
Provtesztantismus je- o›ďS'.[r.anil.soa středem Všeh-ofživo-ta n.ábožen.skéhe
8. 0íII1<“evního- ustano-vile -:11!lá.s.ání7 slova. Božzíh-oz. -Tak zvaná „večeře

ŤÍMnemoáoeoe_vMproflt`estant.is.mucentrální po-stavení, nýbrž má vý--.
znam vedlejší bohoěŠÍ'üž”bjŽjÍlvljšjt-od'"ÓÍÍtájřej'Ť'stala"sleŤ'cĚˇ.ŠŠnjtír7eŤnì"'jjjvJšjelh5Í“jJk"aÍ
Zäj-611.13.. .7..ádný svátek ,neni rnySlìt“elný bez ká.z.„ání a tak D~ro›testaj1t-~
S!-Šä b0h0-Shłžba Stala se ho-dinou vyučovací a církev ústavem před-
náškovým a vzdělávacím. O .poměru flprżot-esta.nta vk -b-oho-slàužřbě na›-
Dšsal pžrotestant-laik “Wilzd= *): ,,Po=dst_ata b-ohožslužby llespočívá
V tom, aby obec vešla ve spojení s_Bohem, aby S_BQhę.mÍ _m1nvi1a,_.
11ý'b-rž, aby se o Bohu mluvillo... Centrální .postavení kázání V naší
církvi vede takto 'k ıożdlučování, k tvoření nových sektıa naposled
,__ __ _ z

. *) Efang. Kirovlıenzeituııg 19,16, 65, _ = o. , “ ; “-
W »DieBedentung des KulÉl1$ füľ' das' Leben der Kiro,he.,, vz-květnovém
cısle „dıe Hochkırche“ 1921. 1 ˇ ' “ z ““
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k roztříštěnìí a k roZp~adłnzutsí;církVe3 Dozkudj ještě Bible, Z kazatel
ěe1fpšáj,__j pfllıatíla Za Sšlìovofl ZBOŽÍ, __‹íotucL\ sttáľa Zde asąpkoňísìjako- auto-f t

A 1`ít'a,jíktľerá V kazatele“ nesla. Avšak kritika bojžské einszpíˇrace Bible pšo`fldj-
k.o›;nı_altaż V nejší1“ších kruzích její autoritu. T!o1šoz› Zhnozueiení automíjtýt

co Bible s Vnitřní nntutností vedlo k Dżoflctkożpflání V=ážznoszt“ì Církve, k fpłozd-›
t ukoınżásní Základšu., í na který reformace cíżrketv jpzosžtavila . _ . Z Schází

 Svatyně, říše ofIt'ář-efl jàřístupà k Moljtářiìł, schází tnaĂšví'b}oh~o-
službě mystešríum Zjevení Božího .a tuctívání Boha, který“ na oI“táì`í t
tfch.äZaí V , nejužší sšpzoljení S. obcí? svou !“ Pro›t'eS\tan«ztisfmus, odsıttr`auní“V

L Bojhšta st o›Ítá_`řů, od-s.t1'fanì.l I“Io ìi Ze žíV›O~t1a..zCíıtżí tu zpzrázđnottu --4 cítí, že v Z
Z jim schází On, a jak Sckrofluušveně Vožlají flzpžosBęohu, aby jìrnavládl na ol-

táři, odkud IˇI“oš sami Vyipıufldììli, i V jejich dušícìh, které Ho neżpžř“ijímajís V
Vše Z_»D~ůszobě »svástfozsıtněl Jest to ozVše_1n= Věc miloflstíu, které Však Bůh
Íiľiì jistě one-coˇćlepře, 1ìàłl{o› jí neoıdjäícìrá žádnému, »kdo ±p=o= nění to‹u`ží‹. =

Z , ' ˇ Je Zajfínfíavě, ktđykołìv nasżtałca V :cí«i“kV*°1ř ně'ÍjżakVá hae Iteťsjeà Vždy
Z  Onfírawoıvałtae ná-Zesołí' na církev“ jakfloıžtoa spłe“ŽI!eě=11ìoIS1tt, í.p€i`ıo›shl.aš1uj»íe jí - za Z

jS;jJ;tofłe±ěnos=t "A-ntevsidxítelnotu, jejíž h1aVo~u.jze Kristus na nebse .Dějiny
łíaereísflí Však "dokaZují, že šmýšl-Lenka t{a,to=; která se nedá Z SV; 4
dožkfl-ászati., nšennìže- obstìátíz tídzmì pıtoëmáuhají k Vítíězství uěeíıjí
cí-rk"Ve katolické, -že církev ob ežcnšá. nebo-li; `kaftoz1íck'á, jest- Vìđiı- ;
te“łnáf s.noš1»e2čntosžt Víšetelıf mÍ*aVo›Věří»eíěh klřeľsťanů,, ktšefiří“ jedno“ tıěencí

ˇ Vfiyzflnávají, ajěđněch sváitostí ttužíváęjí a “římskěho= íp'a:płeže± za svou
Vyšští' Vìfcłìtíejlìıtou uznářvajít. Praottoy církëtf nežvìáìtežlneá není žá=d4~

“ n'Iu“ c~írk.Ví`, .aÍ;nì` fmn“ožst“Ví Ťcírkvíj a scíìfłëívíěreíš' n±e=t`V×ožří jenu 4 to›b`ecnžtozu
 církfeV,t faníž by' p€ošrn“o‹hIo› `Zaa;kłádat“ì jfleidnu nžołvoflu oít`keíaV,t nšojnsěsvadìž ta

jediná a pžraV“á' oíłľkzetv jíž Zde je, Ztajltstožzezná s“a.ntý,1nt.Kr=íVsteím. Ona jeìdíè
. na má Všechny Známky pravé “ezí'rkVe-.' f  Z V e z

'  čtyři na Ićť Džqłtřęhìøváli pťołęžš než uznsa1t`x,eže øn~1šesv« ne-
Víìđìteljn-á je j:)`io1uháš mVšlenkJa_, ale žádný skutek, šìno“;=k„á ce- .
stá, ale žádný C:í;lì,a1Í)=ěkñás fazC;á;d.a.,. aìjeníc Za nzí, že? 'buďí žádná €Í:íľkeV,.

1 nebo církev nevídìtelná. V t _  
Ĺìˇako- d~oflkIad.! uvádím slova dr. L.“ Fenata, pflastšoflra V .Cıommeru j

V 7Sasku,tbýVI.aléh.o“kat“o1%íckéÍ“ıioı theologa, která‰ uveřejnil; V ,“,Ma.g~đe- ‰
V "hurgische Zeitung", 20.. lIi'stoępza.du a 4. spflrtosžínce 19721: o `

Í „Když Zajča,1fi'Vidì;tıeltnou církev, bouuravtì as pžìřed nevídfitelnovu ko-  A

lëásıky k církví eíorke`V~e Znjìiěìątiz Nevìdìtielná te“íI`kev'ě není Vůbec žádná
církev. Buďto* žádná cžír“keV“,[ nebo církev Viditelná.“ -_- ->--“,,`D.e1jte
Zvoznít Zvonůrn a ne pouze Zvovnkům V krámě. Dej-te evangelickýtn

A křes.ťan›ů1“n »oıpflět čístí a slyšetì, co jest církevt“ A Z 4
V Zvláště zajízmaàvý je konec tohoto článku, k-die pisatel přímo Vy-

zývá., aby Víěìfící neždzbalřit těch, ekteří Vp1`aVí=,o že t“al‹florVá láska církví
je kıattolickát Takový člšověík pyrý, který nechá k.aždému j‰_pokí'o~ku  Z
“Vážně„ snaze Iìatdìnoutìt Ze: strachu 'pflřeđš ,pıoíkátio~Ií-čtěním, Dąatří do

í  Zìnce. „My chceme býti p“raVflo»u církví, V ne p=ouZe jakýmsi Zd..áňín“'ı
církve. A to pravou evangelíckou cíı`kVí,š jako katolíci tVoří pravou-

Í církev.“ ~ V V ' o  
x
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n.

Boj profltestantů končí tedy uznáním pravosti katolické církve.
.le to dosti značný pokrok protežstantismu ve vývojzik lepšímu, když
uznávaji, že .oni nejsou. pšraváˇ církev, že oni tezpżrve, se musí státi
pravou církví. Pravá církev ovšem Zde je a 'kromě .ní není žádné
jiné pravé. Kéž by udělalfifl i tento kroklz Z A ” A „

A úcta mariánská! _-- Ta, byla; u všech haeretiků kamenem
úrazu. Avšak věřící duše, i mezi proestanty to-či své zraky' żpoì Krá-A
lovně nebes a litují, že postrádají této Doesie kultu k.atolického, cí-
tíce dobře, že jejich =pıo=blolžnoszti`js.ou chladné, bez oıhlně, bez tepla. A
jak věc chtějí napraviti? -- Zavedenífm kultu mariánského. V jed-í
nom pfrotestantském denn.iku*) napzsal p=rot.estant Max, Jungnickel
tato krásná slova: či ` A 3 “ “ '
i z [.,Církev evangelická je chladná. Nutno naši církev ı`ıo_-zheřát! Ale
kdo ji rozehřeje? Musíme Matku Marii opět přivést. Pak naše cír=-
kev určitě se nozehře“j~e. A zpıak chceme přivést ony krásné marián-P
ské písně,“ které A jsou tak krá‹.s-né, jakoby byly žpšsány Ipapflrsky slu-+
nečními, anelb jakıoıby rosa po kraji načkanu-la. Aden, vkterý je opět
za'Volá.1ne», chcefrne lučflnímì. květy okrášliti a _lisıtıovší*mzI lesa.. A ,pak
chceme její Navštívení slaviti. Neb'o›tMatka přišlia. do naší církve. A
chceime k ni se mo-dliłti as jí pěti. A náš ktatechisntuas. chceme svobod-
nější. A její nebeskouż čìst=otu chceme v katechi“is.muzs vpılésti.. Nám
chybí Matkal Maria. Musíme ji ZżÍJlě1:f.iJ"ìˇ'-iv`ésti. Jako' růže rozkvetel
Z chladynýlch kamenů naší církve. Zdravím Tě, bllažená Matkol“ Ja-
ká touha a“ láska.-Ť k Boflhorodici, Panně Nepıoıskivrněné se chvěje
V těchto slovech. Je-li možná, aby t'ak'o-váš? vroucí slova byla Nlarií
oslyše-na? Jistě, až volání se ro«zm“n.o‹ží, že Panna.bl“ahflo“zszlavená při-
jde se svým Synem a pak bude Velký Máj. ._  Z

=.lak`» už i jìšnde bylo Zdůra.zı`iovánJo1, světová válka byla vlastně
střetnutím sze dvou světových názorů, katolického a pzro.test.antské-
ho. Názor p%r“otesta.n.tský~ nefovbstá-l a pro-tio tniáslle-duje nutná r-efvise
program.ıı. řekli bychzom.  A  r “ › _ ˇ Z

Svět je rozdělen navzájem a proti sobě. Nasıtávají vìprazvdě do-
by veledůležité a je zřejmě slyšeti ‹.hılasz ‹SiD=o›lečnéh.o Otce křesťan-

` ,, , . ` _: 0 ø n- nł 4;stva, volajıcıho: ,,I`Io~c est .praeczepštum mneum, ut dılıgatıs ınvıcem. A
Dělí-li nás sp-orv navzájem musí-me se snažiti, aby nás laska. spojo-
`š.faIa, láska“ vzájžemııá A a snofllečxnlá oiddanoszt k Bohu Stvo-řitelií ai ZVY-
k“@vjt@Ii~ 5Vmb0s1ì0kë kèž není až żvhána na synů Jøhøı A   

v .

_ - ‹ _. - v . .,

Aby lfide' byli přesvědčení, la tomu je tř_eb_a‹,j probudit jejich
l‹;iĹsZcu',° to láska se fneprobyoli, lečlkđyž se Obětuješ! !_ -- -- -_-
Ješíš musel ze/mfř'ít,` aby mu. ufuěřili f--. . , . _ z ,

' A “ _ _ Z Bruno-Ruby.' Přtkląćđ ab. _Jou‹ueaz.“ A

` *-) ,,Díe Post“, 19. listopadu 1919! ˇ A ˇ “
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BYLA-To PÍSEŇ sI„ADICKA...
t --p Už aní: ty posvá-tné cl1v'Ť.le vánoční tebou neotřesflou? Arno-Í'

ste, A kam jsi to dospěl? Nevzpomeneš ?, Jdeš zrovna ve-dle chrámu.
Ne-slyšíš zpěvu? V e jdi -7- vejdi! --- Vejdi! +- Tak bo-uřilšozz to V Iıitru
špinavého ,šurnaře-opžilce, .ploužícího se kolem vysokého činžáku.
Prolbilš půl noct,jak` je to jeho zvykem, pžrobil a ubil se opět na
chvíli. Usne, zapfomene na svět! Ale ty myšlenky, ty výčitky lt . . .

t -Vánoce -- -- Nesmysl, hloupáost! .le pravda _- -_- Alenač my-
alflt, vzptomínazt? P eklżož se o mně více Stará! V těch houslích, jež
jako jediný odkaz otce-tuzláka mi zůstaly, to hraje dle d'áblovaklíče
21 11I'0tl'I§7 VV' mysli jsou pjsány krví“. Zpívátm dle nich na rozedřených
strunach Satanu a jehofl-hýřìvýlľl dětem --- -«- A dnes? Dnes, do ko-
Sföla? KO-l1~k roků, kıolik roků . . . Leč budese Z mého- kroku rado-
vaıti zase jëllzpleklojl Přísahám -- L Ah,ah . . . “

Šoural se p;o~malżu, vyžitý, zezsláblý, O tulácké své holi. Zàpvěv chrá-
nıový, zp-ěv vánoční něhy, Stávazlse zřetjeílnějším, jasnějším. v

Vysmát Se,vysxm'átl 'Prloklct sebfle li lži světa rozh_o-zené do těch
pějících davůl hučelă tulák v-_. Stanužl na__ A pfrahuf chrámu, -otevřel
dveře a vešel. Právě dıozpšívalvi sloku nějaké żˇoıísně.. Lidu bylo na
tisíce a _u.,žoltá'ře -á- kdesi V m1.havé dál-»ce -- vidí Arnošt Stěna,kně-
ze. Má chut vykřiknžout, zdvihnou-to hůl, proflbít si cestu k němu, sko-lit
na stupnichčozltáře jeho tělo. Nláz chut na krev, -očil hoří po ní, ruka,
alkovh@oıle*m roztřesená, se chví, škube . . P ř . e § Ť A

A i Blbci! Lhářil' zz- Blbci . . . chcezahřmětiż jazyk, až by se klen-
ba chrámu trjhala -- -_ Ale 4- co se to děje S tebou, špinavý Arno-
šte?“Co to- ted' dělá tvoje, ještě špina;vě.jší, srdce?_Pročvl'hnou náhle
ty vyhaslé oči, plroč ? i-_- Ty pláčeš? K-do tě vi~.děl kdy slzy ro“n.it?
Tuláku! Tuláku! - č  í ' l Z l A č

. 1  -- Přitul se. ve snu k m.ateři, '
jak drahýi syn, c.  _

V y j A hlavinku s hebkou kadeří A ý
_ vložvjejík-1ín.... j V
To ta .Dsíìseňá jak V tesıkně radožstném v-zr~uš.eni, zněla loflděmi chrámu,

šuměla tuhé jehličk-y svou něžnou silou, --. ta tak ticho-unko-ur ozvěnou
odrážela se zp-ět k pfoılo-zav_ř“eným[ dìveřím, do srdce tvrdého, =Dtu.sztrého.
Jak .hudba a.ndělfů_ jemně zvuflčela ta úchvatná s-lo-va a jako jiżskry
Zapal-ovanla êoısìřelé srdce -- -- Úžasná píseň! P ř itul se ve snu
km a t e ř i, jak drahý syn . ., .P Můj Bože! Kolik myšlenek se vyro-
.jilo rázem ze zdánlivě mrtvého sr=dce,.. kolik čistých vzpomínek...
Kolika jeho vášnížmf od-ešel V m at cie anděl strážný, kolik nechápa-
néhlo“ bolu lilo se vždy V. jeho srdce, když hrály jeho housle tuto
píseň! Plakaly při tom jeho housličky, hýřıiłly íkciłty a dychtivě ssálly
do sebe slzy štkajícího -mi-stZr›a. A Ale je tomu už dávno -4-. Lidé 'do-
vedlfi uzčinitifl to srdce od .té doby ,bezcitným --.P Až teď Zas pnovalily



se udržované hráze, za.huče“ly řpıo-tlazč-ované vlny, bouřily jezy- -A.
Vše, všese za;cl1,vě1rov nitru až zdállloz se, že bude udušeno dříve, než-:si
uvědomí Svoji slabost. V někoıllikaj' okamžicích prolétlo Arno-štovi
hlavoıı celé- _mláŠ-díf,. vżešëk-“eré naděje oboudoušonav krok Ä Z života,
hrůza“ -Diiıàožitýcsh l1iofldi~n,. hrot, bolí . . ., ubi-té, ne,p=oehp=en~íŠ, 'orìs~tr-l‰ov“á-
níèż zneuzàná2ní,.. zoztročeníz .. A zas- .' . . hlaflvinku, z s
vlo-Ž,-.V její k-lín“. -. -- zněrlazèi pri-se`I`*iÉ., . . á y -_ z c

- Než, to už nemjohlor se udržeflti*1 rofzvířenfé nitro; li)-to citu“
přehofluply o.hrafdy -- až z#=b‹o.~žnío věřìíetí, storjífcíi vzadu, pnočali- se? již
žetj na oškıllivou pflostavu. .rozztrhzanélld šuzma-ře. ' --., Š.tkall“,,y
hlasjltě, uzsedkavě , . . evydrží,nevydrží, musí ven, aby nježruš-il,
116žp_o*Skvrňo‹vaI svou šypíjnožu dobu. jiným- Íi6L“1í=« Dšos-vátn-ou; .PůjeÍ,
Inusi . t. . Jediné ještě Vzylyk-11ultí,,. jedžinžý upfloflhjed a zayížráfl ,veře chra-
mu ›. . . Chce pžrchati., .n;»emůže.„ Qflíráfl se oflějt ozfi chlıäfiżìżnzuzflfl Z-.edl lešvieí,j
pod“ 'níž d'rže“l' sztfaréľ ~h=ouS“le, holí V _pravici. ohle-dává dlažbu --.
jíž? 'S6 ZVGˇđä EL jđzć; klaun -kv? -- Na cestu“ ještě zazněla mu Sl-`“ova-I:
„brzo ty matku o,-pzustíša lidmi kľetv. . .“ “ ' “Ĺ o

Ä'Jde . . . Sllabý, znitý 4- ıpnší l10rk~›éfs 5~Írëkaji r ao
virásčitýcfhł t.V“áříC-Ill., Š*D;ì11a.Vých, zar_o=St“lých~ a, m.rzľl_0flu na . o. .- .
Mfěsyíc ča.s=e?mz Vyhljéflďá.. z mraků a_,,L1S_mívá seľ chladně, s onpšov'ržen-im“.
Mrznöfø Zima zpçr'onjk.á§'lhlÉuboko do jzerně', štve cljdi Z ulic. Kam vy-»
šťvętttebe, tu1zá1‹n?ž ř o  v  Z '   

Q _ . _ . _, ~ ‹

li Arnošzt. .ne2c;ítilff, m,ra›zu±,., Iílfle vů;=b“.eC,~ nerV“ídě1, Hevslyšełfl AB-Hfl
uvnitř žil novým“ životem, štasžtnějším, kte tro›ušž“išl“= -fo_
bu;do=ucno~s,tri; líto'-st jim hýtbal-a,..a z~dálo› sie že klečí dofma, S“m.fla.--
ıninkou u jzeslízçz chce Zpívat, leč lÍ1rdlo; se zadrhuje, -chce hrát; Ä-;L`Zná
‹Dë-.kI1»ë , . . Go koąlezd .znal -ël. -Zaltraje“ . . . -  s il P' ˇ

ı - A

. .. ;.Vyšel“ø na silniciž za město ke- każmesnnélmu żmovs-tu. Sed“áv8;lz Hëhü“
na Iávcez aj hrával, žešbrával -.j Mimoděk, nevěda, uSe“di1=~0:I3ët ałlřľľäľ
a hrářl . . . ~ c Z o

Zpžívala synu matička, clrztíc ažbYSs'IJ‹'=11---z
Nemohl se nasytiti té něížfnoéj melodie, h“-ráj*l=“ znovu a opět . '. .

u -bylatonís“e-ňsladičká.í. r .t í
“ Píseřıľ“ smíření, ,odipuešlt ŤG24 P-_-_ł\

` ` ` I „Q ,_-_-_ ,,_=n_ cí! ııııí v -ˇ

. Ráno Úëlšlli L1“ ľflostu Zmrzľéhło' fHlák=a . . . V1V1*“Va“1Í' K , Íjiöifijäsltfij
Z tvrdé ruky a .nżěko‹l'ik dní nra.-2 to už adatlna j.rejli~o› lií='ob=“
sníh:--. Ĺ  ' 1 í ‹

' z --..- 'n._' .

._ I“.

zz 48
\



412

'Ě
ss-1 3.3 -ˇSI __ -. “

3:.

.atıä~*í
ˇ“-

(\"ĚĚ

//ø/av..

- . ˇ“ ø

. n \ ~ _' __„,_,.a ı '__ -__-_ ._ę .ˇ _ ____ v ' _ _.___._ __ .__ _ __: . ._ .___ _ ___ _ '__ __ ~. z _ ` _ _ _ _

“ . .-§_ _-'H I u`.`ı'ˇ" 13'; 'Í 3 " 'Ă _ 4 - v : -_ è-^.- ' ;,- ` z . _' n ›' ._ -.

`-4“ ˇ- .-ęz: . “-= _`“~zz.T_=.. 'ˇ .. - ˇ ø i = -z.“z..-_v..;`---;<=zêš;,;.ıúèàzf ;=f=/r =-ˇ .““. ˇ- ;~ -“ _ - _ `.= x. - ìıë- -' z . ˇ _“ t “ '_ ˇ' .*` V -V' r. . .= .'.› -_ 1, _-15,1 .-.L;-'-.~'_,,ˇ-`ˇ.-. ' - _“ " - -. _ =- =- -_ ' Í." -_ _ . > . 2=_ .l v ı . 2 'ą:_<_ vf; _. ž _ 'ı".`
ˇ- ' Í_ìÍ.`-*_--"-`ž“ -.ľą'ř'Iˇ-`ť-*Š`. .. v' `= " :E `.±=E'“' ı°' T ' I ^ - 21:' ‹z‹- .TI `_;' ˇ 2 '_^_ - "._v--›`›2 _.v.`ˇ'ż'?'-ˇ' Z'-^.`Ě„' ‹ ` '_ - _ '.-_;._;z,“.ˇ_'‹.';., -._ ˇ _, __ _. ____.ì›.:ˇ ,_;.v“ _ v_.Í__Y ____,r.Ž__ 515; ‹____ _7_____.__._;____łř;š_ø;,__;y5__;__:ı_ __ v _ Í

. l .“ '“ -1, ..'.__-“-`=”'*'_^S “'~ˇ›17;i"“-É-I,-_"'zÍ-Éıì'-.Í ' - ~ z. ˇ-=‹- -x _ , -ˇ- .v `“_‹ˇž:'ı'‹í“Ě`- “ . “" - v f"_-“`“ ' ł)z.' ' ' ' =“'“.×'-z]`-1-“i_=ž«'.,v'-ř ˇ ˇ `. Ž ___„_.._ _.,__;_____..___~ __ _/)._7_:;łf;,..___'-__ _, ._ _ -_zf"-U4-_ _ _ . _ _ , _ _ __ -, - __.-_. __- _« ;`_,'“,\ _ ˇ `~'v_-'11-;._._..`_.;;_.\_s-ˇ.5.Ť,,_;v,-? _ _ _ _ .

`. “ ' ' ›! ` 7
Í Í _=ˇÍ`?-É:':'Ĺ-1ăj`;'5' ^' " _~ ` ˇ“.__ _ ` . .ˇ ~ J Š řˇäíŤi"ŘŠ-“Ĺ'=íĚ'Š$ëjżŠ= _. ._= ' I.Ĺ3'řĹš;;1‹`._z_..-ť}*Í'Ž'1É'f'i - "?à?-fl'=Ž7`.;Í- " ' ' *ŽĹ,`.Í-"'~“;'Í§:-3:. 'Č _ " L " 2' I -J '“~. _;ˇ~*”"Ť.j'-zz,ř '57-'*":`= É' _""Í=Í-““-'~ÍŤ'-'=z"'L'fČ'í-'7“ Ť " .Ťv n . . „ pl “= - “ =

1- `*-.'‹"*'*~^"'Š . ' 3Ť`- -J-' *^š-5-`~”ÍĹ'-'jf ' ""-7 Í' . .F -, V 7' .z .- "z‹'Í.ÍĹ7'l` 4 V ="" _ I, . -3-_..-..-"?-2 Ĺ* \ '‹_.;_~___“_.____~_ _;‰__x`=:;;;.-:.“_.;jn._;.‹.?!,Q;- _- _: ___...,_.'.'_ˇ-__':_-_- -*.___ - ˇ-_-v;_,_ __ ~ l - :_ l \ _. .-____ _Ď_„ _____.í__.__ ____ ř; I v xf;-.Í;?.{'___._.__“._.,:_;_f_Í„-13' _! _ - _ _-

/ -~ :..~“±-L-.It-_" z›“ˇ.-“,';.‹'~ˇˇ '.= z ':=-.-?;z _ . ` - ˇ E;-ná = čr“ _. ` -: -'
Í -_.-É,-“-.`f-ˇ zá“-`=`.-~.= Ä -.G )'$'ˇ`-'ł~ ~=`1'ˇ`-i-`.-.fl.-'. _ _ .- › n--~-zš In \ - z*:.=-›ä“"›-_“--żèf-Jšzv _.. .=:‹S›-1.“--_ š- ˇ-1“ ˇ' x _- -_ «=J-1 'ˇ.. .ˇ ` .~» “=n~f_ . . ˇ - 1.1; _. -. 'ˇ'-\?-`.'-'v-z-`:z“=äz='‹=‰v‰ ',___ _.__.._.___~›_`__; -_ Y.: _. _ --- : . - ~ _ 2- v Q ____.. _ ____ „_ ‹_ __ _ __ - _;-»__-:_ _ S-_ .._____ . ;=___ ıľťı 4 _ _zÉ_'_.ı__,;1v,5-_-f`?z__a'§_v'_, .-L., _ _“ 5 __

- “ _ _Š' \ -='.'_š` ' -Ä'-.z` -. .ˇˇˇ V. 'z 5$“';‹.- :,vł`5Ť'Y4z›.› “ 4
' ' ' __ “ ..'..ˇ.,Š.'Šf:"ŽŤˇ›ˇ" /3//";ť"`,‹ ` . “' ` \" "
. .-3-Í › ._"z “ -` .. z. `ˇ =7“---: -~_ - ˇ ~-v--li'-f“-`-. '‹ .'.-12-":`=áQ^ -f__. “ . _ 2tí _ . . .

z ,,, .. ~
. -.. ‹»I_.ˇ..~-:-.: ~ `“'*" ~ 1 ` - ' _ _. ..." ‹-.<`-";:= -z ~f - zz . i
. “ “` “----.-==;-zv.“-ø.~= ...-f“›-:`‹`z-‹-:‹`-v.'› =-. z `z` 21'.'z`---`.~" 53“-=".;_ .ˇ-' =."'-š'*.'.?2»'~ÍŤ":'.`. ˇ .I ˇ “`.T^--'=`“.`1-f- . ““ *.Š;ż`.'›f-r~ˇ-ť`=›.'~:z'*'‹z'ť--*.fasln -v.»“šflı.-==›';`*-;»` _ : ._L-'ıt-5. ìř- ˇ”';_;ľ=.'3-.*-ĚTzˇ`-íì'ëI*`-.Í'f' - 4 z- ` ' -- ` ;-“ --12:?-~z.\x:1“:*~<=_ç„\;.-z ,..ı-.=-{ı.;-`~.-.~ı._-ı›_.__=..-.=:jıí - v :_ _ ,,. `“._ž „J“za ~-z.\.›.=.“›ˇ-`~ž~ ~=_ .- “ 'É `* . žil.. .- ,.vxııf -.€ˇ-,szı - - ˇ -___ `/-' L*--_ , ~-

Já “ :_ 1 - - n ."" ' """ ' " "" '-\1 ' ' ' ”ˇ" *` " "' ˇ* ` ' " tl-.^ - -zl n 7. - - - '-ˇ` fi- _- ›':' 4-L! .ft `*i`I_-.,...ø-ˇ ,._›..ı.“`. «“v' .-:`-z.v_:'-›..-..-.;v_.-.----n ˇr" _." ` \ˇ Z 5 -. ~ * . -_ ._ . -..z .~ ` _ --
5 H “=.=;`f-ˇ í ' J ' ` -i -_ .^-E61-.”~;›ìJľ'_ n*›› - H U 'ˇ V* 5 “ W" “ vnv-'Q\;;n.'~‹`§_\.:_-ˇ.,-."'‹.vfi__~

~..' ___-__._:_n'L._.,_.'_

1.ˇ:\-.“.-..ż.-. ŘIn __ıf. .«-...- Š-_`;„5._.__,ˇ_5 T›z.&_;..,;?_ì'..v:;›_.;›1lv*'.Š_^_,;r~x-;"__,-__fl:_-__-t_‹‹_ ___flzz- .;».-__ .;__.___n_____.__..__._;Ĺ_`-jl-"\›`.":.:'.___.-_.-__.-`_.'(xÍ_`_'›"3 v̀"__.:j_._›iı_z .-`;--,ı,\_;,\4í5/flı"fÍ_'T.`.=-“-` `ˇ“.ı=lfi. `\Í?5-1-'. H,_-_.-jn'šˇn'-.ıż.2v`. ._.-_-7.f.~.;_~__=,~,5.-71. ›T...- .‹;._„_'‹-.I,“L,;, žil!5.''ŠŤČ-”;› “l,“}_-fzj,-`-IÉE-~^ vr*-.ľ_'z"`--=ıˇl"1 “.2"'..'›,Ň-______-__í_-,_..":ì~5'7ÍSŠ:-'Í. n:_-3-___ż-. _.ˇ_*_:-'__;v ęvˇIj.,!,ı''r.`*:'_~f‹`v`

CYRI Lo M Ero D ÉJ SKÁ Lı' KA.
o " A-nt. S--ALAJ.--KA: l _

_  . í Ut unumr S-int.
<“Dølxø.nčęnž) - í _ r - J-0-Z 1-*7'/al.

-d) Biskup dr. K m e t k o: Apoštolát-sv. Cyrila a Nleto-
děj-e_ja.k__o nejpůsobivějšzzí p“rostřed.ek ke s-jednocfení
vc r k V í. _ _ _ -_ s ._ _
i V úvodě zmínil se o prozstředcích p=řirovZe=ný_ch a na.d;p-řři1f'ozzesných. 'Dílo
sje_dìno~c-ení Gírkví- jesz-t d-ílern nadp4řírolzenýnr, i dlužno- V něm? pracovat' nad-
pżřirzozflenými pžroıs-_t-zředky. - Vzpomnělˇ 300. výročí sv. Jolsa“f*atč:a niučed-

` ' - si .f ..,ø _ _-_, _.,*_ø`.--*_. -:v;_ .,.‹›,_..ıš., .naník;a “s.j.e=dnocení, který pro s1e_dno~cen1 prác-O-fvaıl mo-“dl.ıtbšou.,. obeto-V-anını“ mse
sv. a dobrými skutky. Ty-to všecky p-rostřeldky má Apoštoltátl sv. Cyrì.la a
lVl.etzo›d-ěje: m.oıdlitbu,z- obětování mše sv. a almužnu- Zmínìl se o členfech
A.po~štoxlátu,_ výhodájcìh ji' p-ovinııostce-ch, .rovněž o jeho rozšíření a -dožıioru-
čení jeho kněžstvu pa-p-eži Be.nzed'i-.ktem XV. a Píem" XI. S”ouli'lfasıil s nlřávrhyl
dra... (ìrivce, aby Apzoštolát se stal spolkjem mezinárodním, i v cizině" p*‹o-d-
polroivanýmp. Nzako-nee poˇjednžáęvkal o. z.p=ůslobu rozšířèerní' Apžoištiolfátu: mnoho
zálìež.-í old__k'něží, kteříímají o 'Ati-o‹što.látu. poučiovat a či-eny` 'mu získávat (lľç
ˇveèlmi zd'ůrazřÍ0_›_val`, aby boflho-slovoi v semínálřích byli; pou-čení' o“ to-ftito
spolk'u,“ by vníìkla ,dloż srdci je=j*iřc:lr pjr áfce ap"oštorl'átní,* by, ot' ní _po+jj“e*dnávali,
dtispluto-val-i, atd. (2); kněží při ká”zá'ních mají se os- Apošt. zn1.iň”ovIatř (“l3)'*'Š
doporučovat ho“ členům kat. spolků -(4); zvlŤáš`těÍ o“ svátku sv. Cyrila a Nlíe.-
totlíěje' luká.Za“1tir na jich“ výZ`nam“, pro-mluvit o“== dílie s-j-ednocorvacírn až naljádat
ke vstupu- ďo Äpˇošt. sv... 8; M. Ko-učit přsánírn, aby xfšichrıi-4 S.ł”ov“azne i.e“d--
notné“č__pr'aco=váIi-P na díle sje~dŠnocovacímž_ ` _ `  i

Vý G h od ě rf os ľe din iv dobou-l po đłřnžiľknu rofl K očn íf lože f-
k e je d O 'É Y či co tiřerbřaf V nlefijjbflišr 'ř budì`>oltrcfn.o.g..±-či
Í- vjfk o_nìat`Í“i. _ _ _  r ' “ -
“ Na pflofč vzpozmírralfi' b'i7s“.ku:p-ů as lt-něžíí _výclrodn=íeh} i latiirtskýelí, kteřjíi

D“`o,đfSt_onpr_I-i  murěednífckou Smrt* pro-u_áS*I`edov áníczh ve . Rusku. Plřoto-rnž uvedl",
co“ vš-ecko u*činíl` nynější pafp“-e==ž= Plus XI, pro* Východ V jłelăo- doìbáclľt nejkřruê
tějišíeh. Jzefšëtě döżlrud- _paipež. vy“sl-.anˇcem V Pjoljskuì, clitffěl- Š-ev“ ofdebra-tí'
Z va-r“šavryř do 1\/ío›Skv"y._a*byŤ tjážml pros-péc.n projnasšľe-dovanýcľıL~ zakrfoăirí`.

ı“_rıżı.ı”_ tio t_enďejš*ím›fl papežem- Bénedì'kteírı›1'o z.a.kázano1. Tehdy Itlřìe-ete-í
take ru-s.ký_ -p_ok-ľadl. Znáimd jest " jìeři ot“ ěi=nno*stÍ p`-ro

jako pfiapeľfžte-. Kdy-ž~* byla konference“ Ženževě,“ bìylcoì* Výosljêrdlšémr jeho
pricìnění, že“ nedošlo k uznání bolš-evi-ckého Ruskal. Pjříltlaìdem švì Ötjcé* po-

- -.

Ni 0×- -»zá

i 49    



. I ' . '

“v7,b›uZeni, katolíci Z Anglie, F1ˇ.anci&3,, Belgie, Ameriky a iiných zemí Začali
.si všímati up-rc-hlýoh Rusů a podporovat je hmotně i mravně; o-bětov.ali_těž
velké částky peněz, by se pozmohlon těm, kteří v.RuS-ku dleli (p ap. ed O-
Íb ro čin né mis sie do Ruska). Násl-ederkäí této! lásky a dobrofčıinnoožsti, l jak
sv. Otce, tak katolíkůvůči pravožslavným jest., že, jak ıu p=ra“voslavných
v Rusku, tak u dlícíchb Za ih›r.anicemi,'růZnés pvř«efld»s-udky vůči ok§ąt.4 .Církvi se
írpozptylují.. Pi'“e=dsudky tybyly ro›Zší`ì"eny hlavně,pľrote.st.aı1tYá_ na ,jeejichž už J
ver“ssitá,ch‹nRuSaově většinou studují. Zmínil se orboflhosl-užbáeh ,východního
obřadu, o“ì..liturgii sv; Jana Zlatoústéhoz, aZdůrazňovalz,žeístarobýlý obřad
“v`ýcho›dní není nižším; obřadů jiných, což Zvláště,poflsìedrıí“-pflażpežtové -často
přirůznýchp“řílež,ito~stech_připo›mínali. Nakonec «pr”o-sil .0 modlitbu 'ky Nejsřv.
_lroi.ici Za sjednocení.   í “ * í “ ě ` A “

Shromáždění povstaním Drľojevilo úctu mučednflíkům v Rusku, s
Vd'ebatěp*roflmluvi1i:. í e .l '. i . z í a na
Baron Konst. Wrangel ípravoflslavný, který pzoukáfzal na n-eznalost. S

.łfr.-.au,ky katolické u rpravoslavnych; a na druhé straně, že my na „Západě ne-
-dosti rozlišujeme v církevních a národnostních po-měrech na východě. Po-
žto~m pro-mluvil O stanovisku Rusů ke katolické církvi, -od úplně negace až
-zdo touhy po sjedno‹cení.s Vyslovil takě obavy vzhledem k Sjednocení, že by
totiž byli potom v mnohých svých proaverch ra obřafldech zkrácení. i

Q P. Souaru, assumzpcionista, promluvil ,o podnicích svého »řádu pro
`výcho~d. . . ˇ l i ' ' ' l í »W ' Ť

P. S.eveı`in Sa lp av ille mluvil o výchování v obřadu vý,cho=dním`,s o
,poznání-p-Oměrů východ.. Do«p‹or-učovval také, aby se často slo-užila votivní
mše sv. za odistranění -rozkolu (ad to~llendumJschism.a).„ a _ “

. Dr. L. A. T otu, profesor Z Rumunska, podal přehledný _o«b~ra'Z pravo-
żslavných dìecésí v. Rumunsku a jich život náboženský.“ Naděje ke sjedno-
cení není tam velilra, naopak je tam rozšířeno mnohofl předsudků përoti kat;
;cí1'kVi. p ˇ Ă ˇ Ä l L a A ˇ“ l

Ă  .Miss C h ri S t i t S c h A n n a Z Ť Loind-ýna, Ĺzeì- Srbska po/chazejíci, pro-
anliuvila O poměrech pravoslavné církve v Srbskuxaz oz tzamějšímľ nażboçnz
zšivøtë- r     v i í

_ j P. D amian,"kapucín, podal několik praktickýchi po-známek O způsobu
prace na vý“c“hoděj:_ na pr. aby-naši katol. církevní hodnostářì na východ-
“ní<:-h územích pzravoslavných navštěvovali jejichí biskupy a sv. synod- .

Ă vf) O. Cılěb V er c h ov s k i j:“So›ciální a náboženské
ıpomery V ru-ske emigraci a důsledky těchto pomeríí
zprocírkevníjednotufr bit

~ Podav obraz názorů politických a života názbož.-mravnízho«meZi -emi-I
xgrací, vyslovuje nedůvěru v příznivý vliv její na sjľeidnoflcení. V* poměru ke
katolické církvi jest totiž u nich stále táž nedůvěra., I V pro‹kaZo=vání do-

rb=rozčinn“ostri`“v“id“íT"“pıolìjti'cík'ě'“fa`“““sro*oec;kě““ůrnysiyto'“Mˇn“oTZ“ií“r`^“mfaj'í`a“p=řed“S1rdky;“*f“že““*^“ˇka=“
tolict-.ví a vlastenectví se navzájem vylučují aťtěž proto nemají lásku ke
rzkatolikůma, že nevystıupují aktivně proti bolševìkům. Než přes- to nesmíme
se vzdávati naděje. Jest třeba, .aby Se użpustiloż od práce mi sìonářssk ě
v, Rusku; má“ se pra,covat“Způsobem sjednocovacím, totiž usilovat o .hi e r-,
a r c h iv ck é s j e d n o c en ír církve prav-o›sląvně zs ka'tol,icko=u a práce tato
musí býti v d u c hu n fa r O dn í m. N e ní t o sm i.,s ie v o›byč.js1o-va smyslu
je to ak ce .S j e dn O cova cí. Oni jsou orthodoxní-, neo=bracejí` sek jiné
víře, je to pouze oprava jejšich pravověrnosti (correctiof corum iorthoè-
fldoxiae), rtím,-že' se rp~ì'“ìved.o=u Zpět ke katolické církvi s papežem .rv čele.
Rovněžnutno- ,Zavrhnouti pi'ˇev“ádění~ Rusů na l,at.ìnsk-yý f obřad. -Dnešní Stav
,ruskéy emigrace katolické jedozsti roZtì'“íštěný, a mnoho by prospěylo-,'-kdyby
ırnělałbizskupaji jednotícího. r ~ ~ ' _ jen Q
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ů5.Sekc›e praktické; .
a) „'Apoštolá`t sv. Cyrila a lVl“etoděje“:* 2
Dr. Fr. Cırivec .vyložil v-této první prakt- sekci, jak by -se mohl

,.Apošt. sv. C. a-.lVl“.Ť“ tzmez.ináro-dniti.Bylo by nutno změniti . stanovy
r ,,A^po-št.“.a,. vhodně je pvřizpůsožbiti. s P

* V Dr. J. Matocha promluvil o změně: 1. „Apoštolát“ musí býti .spol-
_ kem všeobecným, světovým. a) Je třebasho přìpojiti ke Kongregaci orien-

tální (p'ro‹ vých. sjednocené cirkve); bi) szpojiti se spolkem „Unio żCleri“;.
c) pflřizpůsobiti st-anoflvy. Mífstníz odbory. ,,Ap=o‹štolátu.“ 9- buňky -- oo, nej-;=““
více rozšířit. Středisko V Olomouci. 2. Stano-vy specizezlní. -- Hned potom
schema nových navržených stanovpřečetl: ‹§ 1. Jméno aúčel (,,Ap›ošt. sv.
C. a M.“ podırob-utie~.tse Kongregaci O-riezn't.). §z 2. Titulárnírn sídlem jest z

N Velehrad, skutečným' síıcllem 0.10-mio-uc. ı§ 3. Pro-středky: modlitba a zalmzuž-
na. § 4. Třídy členů: zaklád«ajíc.í,á dobrodinci, členové obyčejní, čl_eno-vé-
kněžíítěmto se dopo-ručuíe „Unio flcleri“). j§ 5. Zápis (Seznamy členů). í§,
Prava a povinnosti. § 7. Organisace: valná hromada, delegáti atd. A

V nastalé debatě pro_mluv“ìli jednotliví řečníci o stavu ,,Ap_jo-št.“: uz '
.P. K ř i k a v a O. Prem.:v“Premo-nstráti

'łn`a-des-ké jest už 14 let. . .
C/J< ı-Nří ,,Ap-o~štr.“. 'Vi diecési kráýlovofl

Ă - P. Gil T. J. promıluvil oz Španělsku, kde panuje čilý zájem. -O misie."
Přál si hojnéhoø rozšziření ,,Apošt.“ v našich krajinách a slíbil, že se přičiuí

= .O jeho rozšíření ve Španělsku, neboť všichni katolícijmaji pr.acov.ati na
díle sjednocefní. _

z h ' Dp. Fr. Je melkøa, mi-sionář v Americe: O rozšíření „Apoflšt.“` vf Ame-Ť
-rice. V roce 1923 a 1924 mělo 124 farnosti misie, při nichž šířen- ,,Apošto-

; lát“ a konán.y sbírky ‹(32.()00 dolarů).
O. Dom. T rč-ka C. SS. R.: O ,,Apošt.“ na Slovensku a hzlav“ně,Podk.

Rusi. Zde ne'ní„rnožno čekati mnO~ho příspěvků,nebo=f. lidf je.st,v-ětšinou chu-
dobný. . › j J

j Dr. Jos. I`Ianuš, kanovník Z Prahy: O založení „Apo-št,“ Praze,
jehož předsedoflu jest biskup dr. Ant. Podlaha.-Praha má dosud 3 odb»orĹy.
Jinak pracuje ,,Ap~o~št.“ při podpoře ukr.ajinSkých~ až ruských katolíků, vý-
chodního obřadu, kteří mají v Praze bohoslužby' v kostele u sv. Jana _na
Skalcea ul sv. Kříže. Rucıhu účastníse i pap. nfluncius Msgre. Marmaggiz. _

C Dr.““D_v orník* upozęorňuje na-poflměry ve Francii, kde neznají mnohof
A jmen sv. Cyrila a Nleto-děje ra slibuje, že napíše íranc. životopis, sv. C. a M.

Biskup -dr.K. Kmetk o ze-.Slove~nskfa dal pozoruhodný návrh, aby
J totiž bylazřízen-a při ,,Apošt.“ kíategorie členů s povinností- předepľsané

Ĺ modlitby, nikoli však pen.. příspěvku. Hojně .členů by se získalo. Někıdy Ă
V 'v roce byse uspořáędalaísbírka na ,,Apo=štoĹlát«“.Přejesijabylbylla sesta-

. venax stati-stjka ,,Apošt.“. 1 t  l L' _ __ _ . A ł

“ 3[Srpn_4a 1924 na Vele-
Í hradě byla odhlasována změna stanov ,,Apo_što›látu“, který se stává světo-

'výrnzspozlkem katolické Církve. Návrh biskupa dra Kmetka byl přijat. (Viz
-časflo-p. „Apošt sv. C.aM-;",` roč. XV., č. 9--10, str. 311---2.)- - J j ,

P. J. Ur-b an T. J. pro-mluvil oz. potížích v Polskuflvzhledem k šíření
-~ ,._Apo~št,“°, pžo=něvad.ž jest tam ,,T“oWarzy.stWo misirjneř. in J j - j
P P. Zimm e r mann O. S. B., ,ředitel Řecké koleje v, Římě., navrhoval.

P aby ,,ApOšt.Ť_'i neužíval v titulu jmen sv. Cyrila a Metoděje, málo známých
_) -z- cožvzbudìloè nelibost upřítomných.

L. b) Organisace vzěde cké práceun.
O ›-věcech .výchordníchi . i

` _

ědomost-í_Ĺ93 /K !IIđ'ı "'t( CD }':›` \--Iı <ìL.)

- P.. -M. d',Ifˇlerbigny.T. J~..:.iRozeznáváme 3 stuptněpřľí postupu orga-
nisace, věd. práce a šíření znalosti východu

1 .
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= a) Stupeň jednocluc_hýf (gzrazdus elen1e«ntaris%_)J-~; t . __
_ ~ b) stupeií kněžský (“_g'raÍd”=_u=_s* s.žic°etr“dotíoliss)Š aJ_ _ _ ^  _
J J c)í lst'upe“ň-*_ vlastně véclfesky (sřraďaS“iJ= p-r*oıiíri_eř s*cife`ntíríi~cus).  r

laídž a) I€Ját*ďlìřckýˇ n_amín~oze' “iíě'I*1í tfolmř. že* v Jcírkvi) kat“oTřeăt_
nenípouze jeden obřad latinský (Záp“adní), že* jest* oilöjřadííf více Čv-ýŤ`-J
cJli“đClních=)ì do lŠˇÍát*eiJcíliis=1-rıfluí na* vřioždnémfr mřfstěi tut_o'*“ skutel*-črýost“ uvésti
S p“odi'otknut*1'fm, že oflbřapďy jsout sltéjníěi pío-szvátnřé aJ ro'fv“Írio›cén*ı*1*é'. e P _ '

ad b)* l'Kněž;í- čaj _iJb“oilŠroflslrdvćř vi serninŤář'í*ch_“ a“ na íäkultátčh ma'“jí'“ sJ_tušdÉotflˇati&
aspo-nie v hltavnícřr rysecřlii e~i'ˇrkeyní oiťálz`*ku*. Pra-kt.'iicky*:^ -dogma“
t-itže, J právui atd., přiŠ1ă=1iížìíŤrsše vëtišinrO»u_ prot“estant_i_S*n1u;= je ”ćřeÉb a“ oŤhľé>dhoiutif
se i. po prevøvsiávií. zvžıazšťê aus; sv echfiv3fznáz1ŤíJ vir nisìťöèr~i_í_
I<i*Ťesf,_ V RfuS.1%u*atđ. i Zn_a1fl0s«t vye1ieuf.objřa2dtrí (rnsíes Sv“até)t je r`o`vaëži nutna _

ci) z›přís“ob`“: Z p*rJ~of;es na __ a` v' sesminsářícřr "něktˇe"ří: J by
se“ _ zabvýÍvat`Jiì=J výcho-ďnímii vrěérnii Ěżisìäořr jě*d“enJ)Ťì_ Jáby* pJodŤă'ıv*a“li ev lŤrfavh_íˇclh=
r“-ys`e'clią pioizsfıatky rvof pioslzıiehzáčůmi Ůlužřnoí dbfáiti* njoivěj `litie“ra*turýi aj“ při-_
hiížet __ds1trřéŤ>šnsím2 pot%řebá;m_L Vie* v“=šeJ<*c`h je třeba* z1ü'aŤeťíˇ této otázky.
V časop:iˇs_e~oh“ kra-tofllřěkýjchi, viějelíéckýc-h~ ii' ptO=-pužl›žiŠrníčh?, r~rfězšíiŠřvv.aëíiiľJJ věždožrřıosti
o' Výčhío-duJ1 a- Eťıkožlìtı si“e1d7n_o'ee1iíľ. Ve ssp;íisfeJ“cřr vědjesekìýc-h _ dJlužnŤoJ db szprášv-

názorů .a_ resp_ektovat zásad_y sv. Stolice proslevdˇnímjfif eneyklìikánäši. pro~--
l€ý"“e)*i5~íıJ"*é.J Upoż'-orrnľiìl tšéiž* než fřstíavs) ví páni- Benediktfem-~. r.
lŠ9T7f _z'alÝo`‹žéJnl_ý -- kam příst_up?= kJátoil_íci i* --- věıdeckérnuš
srtudiuÉivýJc1íodn.í oitáizky“ po sträřërrcře“ Ii.ist., dioerni, łsi?tu.rg.s atd: V
tyf-0_ byly vyso›c_:e._zajímavé. Znalost Orientu jest jednou Z p*o-drnëíiıek účel'-Z
ne J práci pirsfe1___ęieá.fló«eenIr; Nežżn.arøJSr _ nyn prsaážnen.  

J Era ifv e pšì'~?ejerJ Sñiì aby na k“až^dè tlă-eflologˇ. i.akuíľtJě A a V S»eminarJž; P
W _ `S10V.2_ı1^1SkýCh zemích 2--3 pıroflfesoři sttrdŠvfJali‹- na V-~ýcŤh*Jo*dj. ústšáJvJě= v Řínrě-

_Cli€=C_ëjSfrís) 11142155 iŠ=_0*S1aŠťi* kněz*e“._ Po-vJnsě~.žt se pJřirnlouva1,
aby lıjoltıřosël-joT`\'7J“cřJ semíná“řŤř`eh! viý-oh. otěáJ.zl`{_u .a ví lilavíníírclă“ rysězehf
se S ní seznámili. . _ A“

J N J ._ U r bin“ T. navázal_ slova -di"ŤˇIjefrbifg1iý*lrJo o=ˇ.kza*t_ec%bÉÍësmir_
a pjo»ukázza“1 na ne“Spr*ávný fđìůlraizi jědín-oty c`írk_ve Ýkatovlìflclrě Z J
iaízýkaf církvii Gljatiën Sł_çêho*)ˇ. at usp 0ż;ı"Éá`É1ct.aë-jí kur  tnëlìřoíik
firedn_aš%è1;)fl.øzá15~0rıuků›ve vyjeh«se‹nı.iíJeh. e N _ J t  

 _ c)“ S„c'jIi'__ı'ìrZ“e kJja=d.enrise*4V*e*1eh-ra*-dis«_k«ë*“: _
_J ,,ÁlìÍ`.ad. vJéll.Ť`Ť jest mětřÖp=oŽl)%iìt_a“ lhfoýsřksý d-rl A. SZ*eJp“tyckyj,_

jeđHläí:ěl*Š€HÍi pırołf. i A-Cl“. Šfijallđlălí. _ ˇ P) Z U l J
“ ˇ 7 v ' - _fl-_ . '

_ Dr.. Ad. Š IJiJzŤč1'ľ“C1 žÉrk_ pnoìdal __irr_eˇ~íŤe”rá`t oz s“'_tÍaľvu_ ,,ArkadJemie-“ a pa-z
flˇèìçčflêìs niávrhvr. (Ä1ł;aďern_iíeż X*/°Ťe?l“'e_i1Í*ıžr adskfáv vydaváf knihy s p-r_ae“erfli pra-fl
se ovniků_ _ , vydalza v _svazeích%.:_ __1iitt_eršae .tiieozt%o.gìëeateš,_. od?
svazku až did' djoisırćif výšlfého* :J C Acta Arerávdíerniae Nlísitoa sěkˇre-ˇ

--t*ář~ę--a---p-ekl=ad_ník-a-i-nebylo----ob.sıa-zeno=,.--in_zıZole_n.i.-_..b;jLl.i_____v.aInofi1;._..h_r.om;ad;tní__zdr_..__j.lÍ._____________
Vzršicza ch-“_ J. ii/i*árø«eh›fl. _ J “ J J  J-  _ J

N _d)”_ lV_lÍe_tho día ufinrionis-tJ.jck_éJ rakcje-J: _ _ _ A _ U
J Na p=o=rıažďě proífestj-írůf t.ľıe_ol=o-gieíí byly podľány různé návrhy: J í 4

Aby se ááızę vyžááçvflıa Asøıťø. Äøfla. -vel. (af. sťeiľsíšár z rare) any- “
se tískly vym“JeZené p=r'ác:e _()m›s gre. `en-edŤ5etítìÉ));Jˇ nıastalřľo Sżdruržeırí union.
publikací (P. ±d'I'Ie*rbžig_ny)j. _' Ĺ_ Ĺ _ _~ V _ Z _ Ĺ _'

prakt~í'ckJé _se=kci*: _ “ _” _ J _ _ _ z
l` MJs*ì:re`._Jdr. Žii' ov i č mluvil o“ p«o-m-rězreehr* rJugo-s~łÉavii jak tom, co

tam tře_ba_pro sjed. _vyzk_o~nati: lá;ska_ k brfatřím, poJelrofpeníŤ pro je-ii-ch
obř.ad, V knJ_iÍhá‹c.h« Zvfarofvat J-se p~oJlJe`m'icJk.éh2oů Zp-ůsłobıuf Dësanií, zfříìzen'í univ. sto-
lice pro východní věci. J _ ““
. É.i“S`kupI Pr Z é' Z e c k i -Z Polskia C p““oJ=u“káìzal'ˇ na“ růzfn“é půfřekážky: a)`
neznalost věcí východních na záp*aJděĹ Ď) vliv' na„ci~o-'na*l'i“smu a j., jak uvede-›
no v en'c.Pia XI. „Ubi arcano Dei“. Provstředkem jest láska křesťanská. r

 .  . “



Josef Va js, univ. fnrzoi. ,Z __Pra_hy= .Dbáü Zásarlz _Sv. ÍS_toli0§, která
flehce míti sjednocení V článcích vížry, nik_()±Izi__ V o“bř,a;_d,e;ch, Qbřady .legitimní
_zae.l1_ov.ávJat a._oehraňoVzat. ._ . ˇ l _ _ J Z  

J J JRed“a*k_to›r N. `KlJimen`k o,_pravo›sJlavný 'Uk1`ajzi=nec, m.1uV,il_: _ J _ _
 1. ›O sÍéi"e_p“syc~holo=gické;_ 2. O věcech literární_c.h_; 3. o pofradác_lífl a

.sjeÍzšd&le_.ch. _' ' ˇ “ _ ~ __ ~ J _  _ ˇ
„ad 1. M_e_.zi Zapadem a výcìho‹d6m_.3est ‹D“ř@.<lvSUd_*k.ů. Vzíjemnyfiil

poznáním a láskou mizí. ` _ _ _ _-_'
ad; 2. Katolíczi za p_ravo~Sl.avn,zí mají ve Sšvy.c.h časopisech .p-odánati o :sobe

.2nr.ávy. Bylo by vl1z.o‹11“1a'/ˇm_ fnapsati -ukflrvajinsky a. .ržusky J životy sv..
Z Ass-isi, SV. Bernarda .a js., naopak na západě rozšířit z11á=mJoSt o zsvětcíoh
\fýchodn.ích. Přál si, aby byla vydána kniha zoidł 1'1ıejs.1e*_p__š_.í__oh znal.ců vých.
círk, _0±_áZ~ky, ja-kJ šk_ato1»í.k.ů, tak .pravšze›sl.ay.n_ý;ıch. J _ _ _ - ~ _ 1

od _ Pri p-oradach .a _S_je__zd.ech .zo .n ábo-.ž_. ovat se p-olfemìłsy 21.
l'rl_e‹_:lat jedině _p_ray_„.đU.. _. _ r _ J _ _ ~ __  “ A v _

_ _MS___g1'e. „l"_`e;.“r.d. rd y, _a,p_o*št_. v.ikJá*ř Niše, _m_l-uvil_ Ío„živ_o›t.ě _katolíkš-ů--._ .a
rêrayzožsl- JV ._Sr_b»Skufl, kde .n~raV_osl_avn_í _na mnotıa __místech Iilavšžtěvuií k.at0_l;iekë:
mor- Doflb Q“Žnof$t~i_ ra. s.l_av_1ıı›.oflst sv. .přijímání a -n_aopak .zase zvz.ou _;k.a.t_o=l‹í_iky
ke SvšJ?zm_1QrQbQ›ž.noiSt€m-._ Z _ A J J “ _ _ _ Í A “ _ _

Proí. -ndr. os S Jk ij .rnluvil „_o _auto__kJe_Íálnri_ p‹r_a_vżoslav11é zc_írk_v.i _ užlš.r_a-
_í.in$1ížÉ_, která _už_ív__á- při .oflbřadech -uzkr, tj.az-ykaffl.-C›írk_e~v řeckzo-kzato-l_ická _už»íVá
fj.azykJa staro›slo›věn.ského, i odův_.ožd.ofya.l, že třšeba_ při obnovení je`d“nzo;-ty otr-
kevní s piravosl._ zachovat jejich ukr. jazyk' při boho›sluržžb„ě. Ť _ __ J

Dr. N. R us ňa k mluvil o.výc.ho=dn.ím právu církeV_ním~ a jeh~o_ kodiii-
_aaćr 1 _  ú  se z _ _  

_ __IQCllyŽ _-.byly I'_éf.éráiy_, _d_<_3-b_aJt_y a praktické sekce -skon.č«o11y, přečtená byla:
_ 6. - Re soluce IV. un. szj.e.z=du: _ l J “ J J 1

1. Sjezd vyslo*J_VHfje= D-ìfání, aby pap~e_ž pro›h.l.ás_ęil. sv. Cyrila a Nletoděje
-221 0'ChI'ä11C-6 C_íI'k_6yní je_~dnotyJ ,a všech podniků k ní 1s_měřžuj.ícíc›h._ _ Í

. 2. Aby na l‹_í.a.=ŽflCl.é _Ía..~ł_izt11t_ě ttl1_fi`ž.o,l._, _univ_eżr`sitě., V zd_ie=cés.níoh semflináżříeh by-lo
Vyk_1,á_-dáno o ~do“gmat. .r.oflzdíleCh, _dě>-ji11ázch,_ nıáb. životě -Východfanů, a za .tím
'účelem aby aspoň na univers.itá,_ch byla zřízena zvl.áŠ;tní.stoż1_.i..ce pro mtento
o-b.o=r_; pokud by nebylo .0żdb0;~rník:ů,_ aby a_s~pzo-ň byl zřízen. úřad pfutovního
-ozdborníka, jenž by; V theol. ú-staV.e_Íc§h Ĺc_e-lé -ob1asti_ _ post.upn›ě› -~p__ř.e\_d11ášžky
konal. ~ _ _ _ A . ij

i 3. Mimo to, -_dokud nebud_,_e v,š_en_1 _umo;žnězno›,_ oądbflo-rn.ě se tomuto* studiu
“v_enoyat.i,J aby do=stal_o- se jim oz pžrazzd_nin_ach přízlexžitosti, ,s ním . se seznámzizti
a sp›atřiti obřad východní. _ _ J  L Ĺ _- J -_ _

4. Aby. si příští. sjezd všiml bedlivěÍtéž uk1'.aŤj.inského života církevního
»doma iv emigraci._ - “  - . “ . A _ A ~ _

~ 5. Aby sjezd p~ožádal _če_sko?S10-venskou_ vládu, .aby se p_okra;čorvalo
ste.--ar_cl1e:oloe...--.pr.ozko_=umání.L_.V.elehr.adu.___-_ż.-.-_

6. Aby“ se _p.od_leúmy_slu papeže Lva XIII. šířil kult Ducha sv. _
-7 _ Aby byli bifskup_o«Vë D_0žád_án_i_, aby Ve svých di=_ecé_síeh podp_or_ovali

-spolky .mio poáđvoru ruských vyhrı.anců. - ` A A
__ 8. Aby se V litaniíoh“ ke _v__š_em__ Svatým přidalo Jvzývjání světců církve
Východní: Basilia, Jana Zlatovústa, Cyrila Alex., na oz_n_ač.ezní jedno=ty svý-
ehodem_ J   J“

9. Abyøse. _v různých z.em_ífc_h co nejdříve z_ř_íd_ily útulny _a_ školy pro
ruské" chlapeeý _ 1 ' J. '_ _ Z A ˇ J -

10. Aby se zřídilo centrální nakla-d__._ ruskoz-katol. pro potřebné knihy a
'If Ieasfopısy. _~ _ _ _ _~ 1

11. Aby se pro tyto podlliky získaly plo-třebné peníze pod ochranou sv.
Stolíce. J . J J) ˇ J A  

se) J
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12. Aby se pro-ievila jednota snah společným v'ydáv'án.ím časopisu, do
kterého by psali katolíci 'i pravoslavní. j - ;

_ 13. Aby Se V Grfaífinově patrologii' vydaly památky slovanské 'liturgie
a církevního práva; už j' ~ s l

- 14. Aby se ~ZiS'›/alo určitým kostelům reální privšlegium pro Slovanslšý obřad
15. Aby kněží, kteří O sjednocení usilují, často sloužili vo-tivní -mši sv.

ad 'tollen-dum schism-aj,~zvt1áště v době? duchovního zátiší na to sjezdezch a
schůzích. `  ' › ˇ 'A t P

' 16. Aby se O sjednocení jednalo“ V přednáškách nábož., a při sjezdech
euchar. abysbyl pokaždé odbor východní.. (Viz ,,.Apošt. sv.“C. a M.“; roč“.
XV., čn P ˇ - ' I l

7.Zakončenísjezdu: “ P P '
Po vysvěcení exercičního domu „Stojanova“ odebrali se účastníci do

kaple ,,Sto=j.anOva“, kde pap. vyslanec msgre. Marma ggi pflro-mluvil O
významu sjezdu .a zdůr“aZnil,. kterak bylo S l_ásk'ouž pflostu.po“váno. Z pro-
stře»dk›ů sjednożcovacích dožporuÍčoèval.': 1. Modlitbu. 2. Práci na poli kult;
hosp-_ a charit.*Po“ukazoval na úctuk Nejsv. Svátosti a bl.Panně- Marii. 3.
Sebezapírání. Po němì promluvili“ výkonní předserdové sjezdu: biskup dr.
F is ch e r-C olb r.ie kaj bis-kup. dr. K ocylows kyj, potom arc. Rop p.
Svo-lavatel sjezdu, olom. arc. dr“. Leopold Prečan krátkou řečí sjezd
ukončil a zapěl na poděkování „Te Deum“. Lid před „Stojanovem“ četně
shro-mážděný zpíval ,,BO-že, chválíme Tebe“. z '

8. Přiun. sjezděz _ '
ap) Boøho-slovci oloflmučtí uspořágdlali pevě-ckou akademii, při níž"

promluvil děr. Alfred F u ch si Z Prahy o »kulturním významu unioznismu.
b) P.“M. d'IˇIe rbxi guy předvedl řadu světelných obrazů Z papež-

ské mi-sse V Rusku a dopırovázel je výkladem. - P s t í ˇ
c) Kažëdlého dne sjezdu“ po sjezdvovém jednání scházeli se účastníci do

chrámu; velehradského k eìuch. pobožnosti za sie-dnocenítodloučené
pravo-Sl. církve, při niž měl hlubozké a ohnivé promluvy P. M. d'H e r-
higny T. J. Zdůrazňujeme tuto věc, nebot bez modlitby za sjednocení
práce sjezdové neměly by účinku trvalého. s « P ~

ds) Kromě mši sv. obřadu východního, Sloužena byla též mšesv. ob-
řadu zápzadního jazykem. staro-slověnským drem Jos. Vajzsem Z Prahy za
asistence dra J. Vašice a dra Fr. Pechušky. . _ j

t e) Jinou významnou událostí o dnech Sjedzo-vých bylo v y sv ě ce ní
msgra P. Geb e j e Z Podk. Rusi na biskupa. Je' to od dob sv. C. a M. na
piosv. Velehradě po prvé a,_ což jest Zvláště významno, je to biskup řecko-
katolický, a svěcení s.amo vykonáno bylo - u příto›mn_o-stí pap. nunczia a
všech _p“řít. arc. a biskupů -- obřadem východním. › “

j 9. K _ c e l k o V é in u p O s O u z e ní významu IV. un. sjezdupn"a__Wb_ _p_osv__._
ˇV“ei>e“hr.aděT`zdůra`zííuˇje“me"“"dì“v“ě“s"kí u`t"ë“"č'fi už ^

1. P ř ít O m n o stí ap. n u n vc i a msgra. Marmaggiho a zasláním-
zvláštního b reve sv. Otce. Pia XI. do-stává se un. sjezdu zvláštního- cha-
rakteru, vystupuje totižz z prostředí více soukromého- a stává se sjezdem
veřejpným, k němuž upírají se oči celého katol. světa. -- Nasztupujemejnové.
období vel. Siezdůi uniìních. - ' ,

2.? Důležitá změna nastala us „Apoštolátu sv. C. a M.“, který dle
změněnýchstanov stává se světovým spolkem katolické Církve a přidě-
len jest Kongregaci orientální (pro výcho-dní sjednocené církve).

't i “ ˇ Blaho-slavená Panno Maria, W » l r
P sv. Cyrile a Metoději, apoštolové slovanští,

sv.« Josafate, mučedníku sjednocení, j
orodujt-e za nás!
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SsL`O×V.A NS K A H L lD K A.
 ZBOR.SLOVBOGOSLOVCEV V LJUBLJANI.

J (Pjozn. red.: UpozoI`ňujeme_všechny čtenáře, zvl. kol. bohoslovce,
natuto zprávu činnosti čilého lublaňského ,,zboru“, Bratří slovinšti
mohou býti všem vzorem jak vruchu organisačním (,,ZbOr“, „Cirilsko
druŠtvo“, ,,Orel“,~_ „Man kongregacijař -a j.), tak také v pochopení
požadavků, jaké klade. dnešní doba, V pěstování .uni onismu, tiskové
p1`áce,Mar._družiny atě1ocviku(,,Orla“).Očekáváme podrobnější zprávy O
provádění těchto snah. -- Velmi příznivé géž stran ,,MuSea“) a povzbuzující
zprávy došly nás též z Mariboru a plitu -_- ale, bohužel- již po
uzávěrce, kdy číslo již vytisknuto, takže můžeme uveřejnit až ve 3. čísle.
Doufárne, že dojdou, do- té doby i jiné podrobnější zprávy, které
přispějí k rozšíření ,,Slov. h}ídky“.) _ j

4 Naš ovogadišnjiľ) žıvot Već se je razvio u punoj mjeri;
,,Ciríls`ko Društvo“ i „Orel“ .razvili su svoj radni2) program
Osímë) ovih ustanovili Smo ove godine4) formalno „Društvo
slušateljevö) teološke. fakultete. To sme morali .da učiní.-mo
rađiejtoga, Što „Círilsko Društvof' kao društvo asamihsvjez-y
tovnihö) bogoslova, nije predstavljalo sve slušatelje naše fakulˇ
tete. -- U okvíru7) „Marijanske kongregacije“ postoji ,,misijonsk
odsek“, kojij goji zanimanjeg) kako za vanjske.. poganske mísij e“
tako iza ćirilometodsku ideju. Za óirilometod-sku ideju imade po-
Sebnog9) referenta, koji vodi radu smislu budenja zanimanja za
jedinstvo istočne crkve 2 sa zapadnom. Sredstvaiv), pomoću
kojih se postizava .ta svrha, u zavodufl) su govoriio crkvenomz.
jedinstvu, te predavanja O istom predmetu. Dosada Smo írnali
dva .takova govora í jedno skioptično predavanje o kongresu
na Velehradu. Ali kakvi su tu govori? .-- Naša pravila naložu12)-
Svakome bogoslovu, da nastupi javno u blagovaonici barem
jedanput na godinu sa -crkvením govorom. Neznám, L ako je
u tome po drugim teologijama, ali činí mi se,13) da bi bilo-
Vesma potrebito, da se to uvede posVuda,14) jež na taj način
budući mladi svećenik dobije nekakou praksu u sastavljanju
govora kas i odvažnost u nastupu'5 -- Osirn toga osnovao
se .je joŠ prošle godíne „Dopisní klub.“ Zadaća mu ję,ída“
isko'r;i.sti Što :moguće bolje razne revije i časopise, te pomoću
sastavakaľľ) olakoti nekoliko domaćim časopisima posao oko
sakupljanjalfi) gradiVa.~Važnost19) takova kluba je osiIn_ toga-~«
i u tom.e, što se na t-aj načín Vježbaju20)› pojedinci u psastavl-v
janjui písmenem izražaVan_]u21). svojich misli. Od velike je
važnosti, da svećemk znade danas ıukovati sa perem. Ne-
smijemo' naime zaborav`iti,22) da danas igrajú glavnu ulogu.
časopisí. Zato je nasa družnost,23) da k-aó budući pastıri dusa,,

~uzi1=nljem-o~-vu-~tt--to-bzırsi--flzto-V-Važnovvv.pa.stona.ln..o........Sr.ed.s.tvo..-.zz_.N.a..-.te..o_z_
loškoj fakulteti uvedena su "pı`edaVanja o isto.čnoIn25) pitanju.-
Predava gosp. dr. Grivec ,.Raz1ike26) izmeotu. katoličke
i pravoslavne crkve.“ Profesorski zbor je uveo to kao obvezno24}.“
predavanje, To je ,u Smislu resolucije minulog kongresa na-
Velehradu. Dao Bog, da bi se isto uvelo i po ostalim teolo-
Škím fakultetama it bogoslovíın učilištima. Ivo Bučič;
” J Poznámky: 1) dnešní -z- 2) pracovní - 3),ved1e-4) toho roku“.
-- 5) posluchačů -- 6) k vůli tomu -_ 6) světských Ĺ- 7) V rámci --
3) pěstují zájem -- 9)“zvláštníh“o -- 210) pomůcky - 11) dosahuje účele,
v ústavě jsou hovory to Sjednocení církve a přednášky - 12) ukládají
- 12) zdá se -mi _-14) všude - 15) ve vystupování ęš- 15) úlohou _--
I7) vypracováním ulehčuje - 15) Shromažďování lmateriálu -- 19) dů-
ležitost - 20) cvičí se - 21) svyjadřovánit- 22) zapornenoutí - 22) po-a
vínnost -ˇ- 24) vzali- na zřetel 25) o východní otázce - 25) rozdíly -“
27) řádné (závazné). či ˇ
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 Ťrh{ALonrDvcŘÁK.
Ve čtvrteké. prosince t. -r. V kraje

fjíné _odv~ol~án byl Ph. a T*hD“r. Alois
_Dv0flřá_lk, d-Qěkanž a -farář Velkomeziříč-
ský, .lbývalý regens .a_lumnát.u brněni-
ského. Odeš_el ìnál_1_le,”po~m.ěrně mlád.
Narodil se 1. zčetrvna 1.869 V Třebíči
(farnost sv. Ma.rtina),_ studia ,gymna-
sijnífl kona-l żtamtzéž _a_ -dokonz.čizl je ma-
turitou fls vyzn_amkenáním,. _Přzi;i-at do
a.lum.nátu čbrnflěn.skfl“é-ho-, poslán by-žl. na
studia do- Říma. íDie_c:é.s~e kla~dl.a._ do
něho veliké“ naděje. Nezk~l.ama.l; vý-
borně stjudia ukončil .a dosáhl dvojí-
'hoi doktorátu. O Na kněze- vysvěcen byl
28. října 218921, a_ro=k potom vrá;t.i.l se
~›d=omůì se zd=ravím- pzodlomeným, ač
se s_n_ad` zdálo, že jím překypzuje. Vět-
ší ;čá.st živoŤtapr.acoval potom pro
alumnát. Ptozu,ze 3 létagbyl kzo›oęper_át.o~-
rem usv. Maří Magdaleny V Brně.
Pak p.ovo-lán za `s›pıir.Ĺit_uá-la bohosl-ov~e-
ckého učiliště, kde zároveň _ 2 léta
~sup_l-ovazl dogmatıiku za svého chflura-
vého bratra dra los."Dvo~řázka› a zpak,
když studium. do--gmatiky rozšířeno,
stal se dzo-centem tohoto předmětu. Po
12 letechjm-enován 'ředitelem (re-
`f_2entem)- alum.nátu at-zastávaltento ú-
ř›2.žd__ _ až a1u1n11át.._. velmi
dinozn starosti a láskou. Ale _čerV cho-
roby hlodal na kořenech Zˇiv‹.o~t.a_ _ jeho.
Odešel proto 1921 dø .duchovní sprnáv
VY. Než. __n_6ìbylo mu ani tu do-přáno
đ10=I1h0l11ľaC0.V.21Íi. Po třech létech ,pa-
džá na brázdě, jíž začal o“'r.ati; padá
ve věku, kdy dílo člověka fdospívá
svého dozrání . . .. My) -jsme znali
.zlaté jeho srdce jen z doslechu, leč on
listě ZaS.lo,uží si plně toho., že jsme
vzpomenul-is jeho, re.ge=nt'a, .který to-~
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lik kněží. diecézsi' vy,cvhQv_al. _ 4  
R. I. P.__an.imza 'Sszmi .Go«rdis_.

_-..:,.

.NAŠ NoVÝiHRos.
2 V' úˇtelťý 4. ^li2s_to-padu 1924 p-oc-hovali
jsme na hi'*'b'itov~ě v Povpovicífchfłra-
héih-O bratra, ~lo›ňs.kého “novosvěce‹nce
P. R u'd..o~=*l°í..a S u cth é*“h ol. J^ed.i-ná“ na-
dfěje za touha jeho zrýalých let --

. ˇ1., , ~ l V..v '

"vzde_av.at' líchu cyrilo-metodejskou,
budit národ Z zp.oh,ansitví znova ke
světlu .K.rist.ovu, _ prołměnílza _s_!e tak
záhy zúradkem Protzřetelnosti V touhu
V .ě čnou za napl.ně_.n_a jest u Zdroje
sa.mého vod živých. ÍJi_ž _ .došel .cíle.
A nám zbyla památka světlá pa oří-
klad. Vždyť .onto byl, který zn~ova
razil ta novýmduchem naplnil sľıżlażvné
naše heslo Z odkazu Sušilova --
„Církeva vlast“, novým du-
chem, jenž vyšlehl z shrdzinsk-ého “_-bo-je
,,za vlasti víru, za vlasti
c t n o S t“. A týmž duchem svatého
boje," jakož sil.no_u mízou životní, pro-
sytil iiozbnovené- „Museum“ .a sám
životem svýma smýšlením byl 'pří-
kladem důsledného ieho provádění.
.Chceme zůstati Věrni tomu
duchu! -“ _ “ ~ _. _.

I
) V_ Zežsmłyì 5- _ kĹVstfla_ 59!

-álku ve Velkém. Mez-"iříč.í, načež
.n

Vsto.“u_.p=il natechniku V Brně. Odtud,
po .absolvování odboru pozzemního
stavitelství, přišel V r. 1919* do ,bi-
skupského alumnátu,. kde vysvěcen
r. 1923; Všude vynikal velikým ina-
-dánèím .a houževnatou -Dílfí.. Přirozená
slabost a~ -přepínání sçil. však »pi"iv.odi-
ly mu tu_berk.ulosu plic, takže j-ižt po
měsíci' duchovní správy _v Ořechově
øáøházil áøzmů na ldzøvlenøın. Ne.v-rà-

se  



ti.l_[se již, . vypustiv Svou Vp1'av“dë
kn.-ěžskou duší O 11 hod. V. noci 8 pře"-

‹ _ . ' Ý ˇ .

de Všemi svatými; kéž je k_.nì1T.1 D-fi*
počten!“[_- _

, \ - - .

..EW:- Oz GN NC1“ na< t-"l~`.'ø ĚO
Z

Zmínka o tomto „historickém“ ro-
mánu V ,,Pohle=d›ech“ 1. čísla vzbu-
di=l.a po“ch0=D*ii_e1nzou DO.Z_o~rno~St, a pro-
to po‹klá.d_á.me Zša svoji povinnost, po-
ukázati ještě na jednotlivá charakte-
ri-stic-ká fakta, aby představa O vě-

_ - ._ _

decké poctivosti a „hledání pravdy“
u našich hum.anitářSk.ých světlovnošů
byla úplná. =Do=st.alo se nám autenti-
ckých Zpráv -- o gymnasfliu ně.me-
cko-brofldském Ze „Slavnostního Spi-
Su“, vydaného r. .1884 na osl.aVu 150-
letého-jubilea úSt.aVní_ho, o faře V
Zálesí (Vl. Ml. Bříštích), pak Z ob-
šírných zápisů jak Íarních, tak klá-
štlerníchx. Z těchto- pramenů tedy, ie-
jichž přirozen-oflst byla uchráněna
Všech „vědeckých meto-d“, Stručně
Zždłenzejdůležžitější data cituieme. .

il. V.Zhl-efdem kr zprávě V 1. čísle
(jež pfsána Z paměti; ' delší do-bu po,
osobním- ro-Zhovoru, takže V1-oudily
se -do ní dvě nepřesnosti) jsme nu-
ceni konstatovati, „že nejen. O s O b a,
ale i Samo. j m é n O- Šimo-na-, jak pro-
fesora, tak faráře, jsou Vybájeny;
Roku 1825, do něhož S-e klade V ro-
mçánu .jmenování jeho na iaru- .vł Zá-
lesí (I; Vyd..), V Nil. ,Bříštích (II.
Vyd.) vůbec nikdo Z řádu Íaráżřem
jmenován nebyl. Byl tam- V té dob-ě

. , 4.

f.aráìřem,'aI=e -již od r. 1822, Lu-dolí
Veselý. A tento nebyl nikdy
.E _.f..0_f.._e ._S.._,Ů....1.._.e._Í_nÍ._ _. _.

jak se V rom-áınu. .líčí ani nepo-
cházel Z dělnické rodìnyflze
Zálesí (t. j. Kleteěné nebo Ml.
Bříšť), ani Ze mlýna V Tukletách (II.
Vyídt), nyzbrìž Ze Želiva., a byl sy-
nem tamního .sl á“?d k a. Zemřel V M1.
Bzříštích 1849, ale- pochován V
Že-livě. Ani .jinak 'život jeho ne-
S.hoduje. se V nejmenšíın S líěenými 'O-
sudy Šimonovými. Šimon prý. byl
úhlavním nepřítelem opata

Ignác_e_Seko-uška. Zatím. však;
farář Luìdžożlí Veselý ještě S jedním.
spolu-b“ratrem je-de k arcibiskupovi.
do Prahy, p~ožáfld.at-ho,«ab.y Dì'ťi1*něl
opata Ignáce Sekouška ~k.
opětnému Vedení Spr-á“`vÍy.~
kl á š t e r a. (Ovšem ˇ marně, ˇ pflo~ně`-
vadž Š-lo O roZk.aZ_ .vlá=dy_ˇ.)i .  

2. Hospodyně se u faráře Záles-
ského, té doby Lud. Veselého, vy-
Střídaly dvě-. Ludmila rBor-oVi;-
ě k O V ál byla h-O-S.p*O=ldyní na faře V
M1. B-říštích až do _r. l831,“křdIy Ze;-'
mřela tam Ve věku 70 let. Narodiv-
la se tedy r. 1761 a bylo jí r.- 1810,
kdy se líčí seZná.m.en.í Šimono-Vo se
16letOu Liduškou -I právě 49
let, .a roku 1822, kdy přišel P. Lu-
dolf na faru., 61 le t. Druhá hovspľody-
ně, Anna Mysliveěková, Ze-V
mřela r_ 1850 (tedy Za rok po 'smrti
P. Lud-olía). ve věku 85 l-et; bylo jí
tedy r. 1810 (V době líčeného sezná-
mení) 45 let a roku 1822. ..._ 57 le ti'
+- Tolik .asi stačí k posouzení po-Z
měru faráře Zálesského ae „Li-dušky“,'
Ze kterého činí Hamza jádro a tenà
denci svého „historického“ románu.

3. _Druhý_m omylem V min. ě. bylo,
že jeden Z mnichů kláštera želiv. u;-
tekl -do Světa. H e ř m an J e 1 ín e k
(Cervetti), of kterého tu jde, několi-
kráte odešel, ale vžëdìy se svo-
lením představených, .aby
navštívil své“ Známé světské a círk.
hodnostázře; u nich se pak, s dovo-
lením p›ředstavených, zdržel někdy
déle Ve funkci domácího kaplanaż.
Mezitím Vracel se do kláštera e a
přednášel tu klerikům _ÍiloSo=Íii,. po-
zději dogma-tiku a, círk. právo. Tři-

neobyěejně nadaný a uměl. kromě
klas. jazyků správně česky, něme-
cky, ”ÍrancouZs.ky, Vlašszky. Přin Vy-
jednávání o -mír V C-áchách 1748 byl
průvodcem hrzab. Kounice). -Zemřel V
Italii, doma Však by.ly Zaň konány
hodinky i requiem jako Za jiné členy
řáždiu. -4- V románě se praví, že S
ním utekl klerìk Čermáěek,

vv -'Vcož rovnez není pravda; Čermacek
(jednou  h-novic, 8 podruhé 1 klerik) je-
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vůbec o S o b a V YIT1 Y Š I B 11 É., (Stei-
“něQjako S-ir-otek J e ník ze Z ále s í.

'VIO Zafldném Z nich, anifo osobách po-
dobných, neníiv zápisech jak klášter-
fních, tak gymn.as.ijních ,nejmenší
zmínky. Í

1 4. Do divného světla staví b.ada-
telskou pfřełsnost a poctivost páně
autforoflvu také tato zdánlivá =d~rob-
nost, která však měla sloužiti -k pra-
nýřování kn-ěžskél1,0i ianatismu. V rov-
máně líčí se, že tesař Vácal Äp O d-
ř e Z al úmyslně klášterní m o S t
přes Želivku, při čemž ' se ut O pil a
pohřben byl za trest V nepo-
svěcené zemipřed kapli-
flčkou. Zatím Však ani“ mostuv té
době přes Želivku jfi ž vůbec ne by-
lo (vystavěn byl r. 1829 ,a stržen
1849 na rozkaz adm.inistrá`-
tora klášt. P. Aloise Růžičky,
když přestala ro-bota), ani se tam hn i-
kid O ne ut O pil, poněvadžyje V těch
'místech-m›ělčina; ani nikdo nebyl
za trest pochován vu kapli-
čk y',`nebof pamětní kámen, který
tam stojí, hlá.s.á.= jen, že na tom místě
r,,zahyn.ul' Jíra, vnuk Hadravů ze
Snrrdova old] zrádných; lidí léta P á.-
.ně1507.“ 1 5 ~ _-
i 5. V románu se líčí V Z p O u r a
Z áı l 'e S á k ůí. Ve skutečnosti žádné
n eb y Lo! Annály žel-ivské líčí kaž-
dou pžamětihozdnozu "u-dálost, na I př.
vZp=ouru l seno‹ž.at›s.kých Za opata
F“li.-egla (způsobenou štvaním heretika
Beránka po vyd.. Joflszeíova patentu O
zruš.. nevolnictví) 7--. ale o V Z p o u-
ř e Z á l e S ák ů tehdy" nebo z p-O-Z-ději
Annály .nepíší nic! M 8  

lení. tohoto ,,ro-mánzur kněze-buditele“
(mznoho 'jinych usvědčujících povdrozb-
ností je na přání k dis-posici). - A
jak nyní působí srovnání této . sku-
tečnosti S re-klamní anoncí, vniž se
hon-od-Sí román tituly., jako: „je-
den Z největších literárních činů, ie-ž
nám přšinesla současná českál bell'_etr.
tvorba", pżrácer ,,vypsaná 8 Z duše
rodného, kraje“-,e jež „maluje his t o-
r i ck y V ě“ r 11 ě obraz. osví,cens-ké
-do by po válkách napoleonských,

jako velko-le.pou epopeji,“ v_nížp_ ve žijí
potomci českých bratří, . . . duchov-
ní Zbojníci _. . ˇ p-r.aemO›nstjráti, L o
nichž V y p r a Vují Z á zn a my ž ez-
li V s k .é h o 1á š t e ra“ ;(p‹oZ`.:
jichž -nikdy nečetl i) '?.! .la_koby__ .spl-askl
ždłětský; balonek, poněvadž. . Z něho
vypuštěn plyn ,-- bohužel, otflrlavný,
lži. - -- ...hon ±n1<api±0íy,.iøž_pS.á-
ny jsou V p“r'av=děkrví L srdce, roz-
hořčeného du.š.l tmo-u, nástrahami a

š .Zrad-out potlačujícíclí světlo lidu ia
přichystané téměř k napro-stému Vy-
hl.azení p úplně, o-chroflmeného náro-
da“ _- p-ěje dále V reklamě - tučné
písmo ve vlas.teneck0“-rea-listiokém
Z.anícení;i nu.že,` neměl by se .spíše
Dan ażutor (a 'Všichniůìeho vykladate-
lé) Sztyděti, Í a ø 'národ r oz h O ř č .i ti
se nad tím., jak 1' se -V tomto plodu
lhá-řsk-é ~ methody P ,Í,t`m O“ u, n á S t r a.-
h_a mi a zitra do u vp ot la ču je
s V ě tl ol id u“ , a výs.lednou deirıo-
ralisací a 1 nenávisti O ch r o; mju Í e
n á 1' O -d?l _ i ~ , Rybář.

INSTA OPPORTUNE ET IMPoRTUNEı 
1 (Časový ,doklad k na.po=nienutí sv.

PaV.Ia:) je -  Z P
Kzxf.áiná.1 mniøhovsıçý 1P.án1hfl.he»f

projevili katoılický_ názor io, so-u-
časných výs-třednostech V modě
způsobem, jaký. L dovede impo-
novat a -- účin.k.ovat_. Při l-e-
toším biřmovv-ání V P Larnzdshutu veřej-
ně pranýřoval tuto' moderní neS±jy_
datost na třech dámách, pp jež stály ja-
ko kmotry vedle sebe. . Spžatřiv 'je-
ii911_._Y__Y_aýv%a.yofn..-...d.,ek_ol.táž„,_...-přerušil__na
chvíli biřmování pa. vyjáidřil“ se 'veřej-
ně s 1`ožzhořčenim:C,,Je to skandál, V
jakých kostymecıh“ chodí mnohé dá-
my; do kostela a ke s.V. svátostem.
Nejdemeľsem přece na .Veř,e_jrIécvi-
-čení, ale k b-ol,1o.s`=lužbě!“'--.~. V dru-
hé větě naráží na jiný nemr.avV Ně-
mecku, kídie totiž. ženy V tělocvič-
ných.je=dn.otách:cvičíj i při veř. vy-
stoup›en.í, V tričku na Způsob muž-
ského tílka. 'I`flen.to a Š. Způsoby pod-
kopávání veřejné mravnosti mo-dou
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Ťìkárá zase bisku.p0m8o=hu.čský ve svém 'l áskz a8,- tam* tuší- kzaž-dý i pra -v din.
ìp'a.s-týřském listě-,l 'a- to sľlovyfl Velmi
8-otevřenými a ostrými, -- Je po-třeba
stavět záęse-ky .a hráze energií, úměr-
-fnou prudkosti. pro-udu. A nezbývá,

9 _

než soustředit se na záchranu
vlastního domu, kdyz i -ten již
izaléván je' kalem. _ -4- ~ --lk.

 ZJEVENí“LÁsKv.
Pofltká-Váme-„ V Pisárkách, když

-chodíme na vychá.Z«ky;8_houfek stejně
-oblečenýche školních děvčat. V zele-
ných kabátcích, červenévlňáčky na
18h-lavách a- knihy pod paží“ --č tak
fcupou ze školy, pěkně 8p-oh-ro-madě
jako gkorop-tv..ičky.,, za Veselého 1 ho-
voru. Zf pfllný-ch, červ"ených líček je-
jichž, směje se .rvado-s-t' a zdraví.. Při-
pžadají tak V" tom 'velk-o-m.ě.stskem
prostředí, plném Shonu, přepychu- ‹-a
přertvážřk.y.,j,jako- hejno malých holu-
šbiček, tvyp-lašených sem 8 ze svých
.krajů míru, .upřím-nosti a Včist-o~ty --.
,,_O.=dzku›d jsou to děti ?“í - A ko-
lega vysvětluje, to že jsou chovanky
juırdro-vského si-rotčince; sestry Vin-
centinky . jich. tam mají 8 na ' Stodva-
cet -- od nemluvňátekt. až po dosp-ě“-.
lék (Z těchto j_dflo›ko›nce (několik ,nejna-
dìanìějších. posílají dào učitelského ústa-
vu, .kdež studují s vyznamenáním).
-š Dvě myšlenky tu fd-ojím.aijí: ra-
-do~S.tná nad tím, Q kolik kvetovucích
dětí tu Z.ach.ráněno pro ,život-;1 a. to
pro-.k r á S _n ja s ný ž iv ot, k ja-
kému' ie vychovává ve ,útulném dru-
hém domově .láska al-Výchovné 'umě-
ní-sester. A.myšlenk.a 'na sestry, vy-
.nuc8u-jící obdiv nad' takovou obětavo-

8 -stí,-v--sebeZap›írá-ním-»-~-va--odevZda8nofst»í«fl.-‹~»-s-»-9

jako-u tolik dětí, ~-často j -hro=znén“š
st.aVu nalezených, , .ošeýt-řují, a,_,Za to
-často bídu .a z.kl.a-mání a p-ohrŤ-.daní
'mají ev, odměnu, To“ dovede jen kře-
sťanská láska! -- A “práVě tato lá-
ska je také n?e.„j-p.ádn.ějším svědectvím
víry 'naší-_ Pro-to “ jest jí' tolik potřeba

1-ıIˇ'Vrzvaste nyní, kdy lidé jsou již. .pře-
syceni 'prograrny a te-oriemi., a-chtějí
to, co je konečně vždy podmí n-
kou aˇposlednímí argumen-
t-emı pravdyž skutky! Kde je

5

To byl pr8o›to Vždy- triumf- ja- I sláva
katolické -cí=rkve;,. že “'.'s.po=jovala -obřěí
1<n8S.náee' ıiáeťve.-1--p iovšern, -mše
prý je ďáıb-el op-ice ; Bo-h.a.,7 tak také
jeho synové, » nevěřící, ; hned“ se na-
učili lidumilné čżin.no'st8i- od synů Cír-
kve, aby me-hıi 811-Iá-eau,-_ . že pi iežieh
strom -jest dobrý, kżdžyžzvy-dává ovo-
ce dobré; a tak podvádžějí nepr“ozira;-
vé. ovocem, ukradeným P se stromu,
jehož sami ani znáti nechtějí -_:
A, tak, Zatím" co sta katol. c.ha-reit.ní8Íclı
ústavův tichu Ĺa skrytu dle evfange-9

l-.ické Zásady beznáročné láSk;Y,- "in-
tflensivně pracoval_o, vycházeli mzezí
na-rod hlaszat.e.lé ,,pokro-ku .a humani-
ty“,švytíruzbLiŤjíce, že _,,č-isté lid-
ství“ nás nutí, sbíratna ubohé a
stavět jim útulky; činnostjavýznam
Církve tflu odbyt nanejvýš pietní po-
znáìmko-u, že „bývávalo“ -_ --` ' A
p8r-oto-že, se či lidská srdce. Llaicko›u,
ritou málo ke ště-d.rosti_ roZe=h-řívala,
stavělo a zařizo-Valo se p=ro.stě zfpe-
něz Veřejnýcha zednářsšká, humzanita
svého cíle při to~mepřecedo.sáhl.a: má
V 'rukou správu 'a výchovu a hon-o,sí
se, že jo-na zachraňuje sociálně, slabé
vrstvy _nážr-oda, kdežto Církevj Žefl se
odc.hýl;i.l.a old svého prvoćtního- p-oslá_-
ní lásky. -8-7 Bylo tedy neZbytněl(p(_)j-
třeba, o r g a n i s o V a t i k.atol8ickou
charitu, aby *j8e~dna.k' byl získán úplný
přehled dosavadžní, více méně rozz-_
ptýlené, činnosti, tak aby se tato
před veřejností 'mohla ve svém' cel-
ktí pr-epre.sentov.atí -- a dále, .aby se
za pomozcij n uvědomělých šiìrèokých
vrstev katolických mohlo p-ři.kro-vč-iti k
-nov;ý'm,-;v.elikým.._.,.--....p-o.dnikům,,. _..,.jÍak.-....jich
dnešní tsfo.ciáln.í bi-da 8 Vyžaduje. 1 (STV.
V-e1k“o‹l=ep›o-u or gar-ı“flis.aci kat. charity' V
Němzeoku a rak'o›uských zemzícłh.)
Málem bychom byli ve své
váhavosti touto akcí přišli poz'-dě,
kxdyb-yj se jínebyl „všemi silamixujal
obětavý k-niěz-praemonstrát P. 8Bl“'á'-
hl a, Zakla-datel a ředitel „SPV .a Z tu
charity“. Věnoval ` .se e Výhraně
úkolu, sožrgałni~so-va.ti4 `a co nejvíce
ro-zvětviti .n-.azši charitu, a vyvíjí V
tomto .ob-ošru O-bdäivuho-dnou č›i8nnost.

  m  



Kromě toho, že sám ve-de kancelář
k p“řijím`ání, vyšetřování a Vyřizo-
vání žádo-stí, propaguje ho-rlivě cha-
ritní snahy po celé Moravě předná-
škami 'L se 8 sk`ioptikem i filmem,
.ZjLřiZoVá;ním- farních ko-nfe-rencí,. zvlá-
ště pak tiskem la. osobními prosbami..
Díky- Proız-řetelnoflsti., že námi seslala
tak o-ddaného a-p8ošto=l§a lá.sky, P který
má doplniti podmínky nového -roz-
květu Lvíry V zemích našich! Kéž je-
nom nedzojde zklamání ve své ideální
snaze, kéž není o-slyšen -jeho vro-u
cí „výkřik utrpení .a lá.“sky“, jak jej
vyjádřil V bflrožuře `,,Za lás.kou“.*)
(Rozšíření této brozury by jiste Vel-
mi pzřispělo k pochopení a -rozkvětu
cha-rìtzn.ího hnutí.) -

-- -v- Přichází k nám opět Ježíšek,
chu-dizčké děťátko. Kéž obměkčíi se

Isrdce li-dıskjál .pohledem na .jeho bídu
a Vdě-čno-stíza jeho lásku,`kéž ustr-
nou .a smilují -se nad tolika bratří-
čky -jeho 'snad ještě ubo-žejšími, a

_ 9
Iumožnı jim dary aspoň lids-ké živo-

bytí - -- To by byl »nejkrásnější
pžříchod Ježíška do n.ašich rodin;
vždyť- ,,přijme-li kdo je-dno Z ' mali-
čkýřch těchto, mne přijímá“ -
pravil On sám, jejžÍvšichn.i očekává-
me .-! Jak vzácné ceny tu před Bo--
hem nabývají peníze; jen je. svěř
Peflnězoměnci tomuto nejpoctivějšímu
-fzjev -jimi lá8sku svou! K. V. L

PRoTIrAKTU NENí
 DUKAZU

Filozszofickým a dogmatickým syl-
Iügismům naše osvícená gzenerace
.mnoho- -s.lzuc.h.u.-- z(dův.od..- .z..nedzop.i':á.-.... .S........h.1.a. mým.-...zVý.kŤ.Íkë.m.....I.....L.L.j-Sërm. - ..Zd1„az_-_.
vá. SuS.1IJendoVLa'1a svůj roz-
um, a proto reaguje jen najtako-Vé
důvflofdty, které opdo-víd.ají jej í kLu1-
-ùııııııııi-nıııìJ__-3 .

8*) „Za 1ä.=Sk0'1ı“ je též název seši-
tůo práci ch.aritní,_které 'hodlá P
Bláha -co nejdříve Vydiávati pravidel-
ně ve fo-rmě časopisu. Přejeme mu

tuře smyslové, --8 t. j. fakta,
která se dají -Zrovna hm-atat. Nuže,
zde, opět pomůcka pro takové: po-
slední akta l8é.kařské-ho L koncilia V
Lurdech. D0 konce ,října V roce prá-
vě LuLpfly=nuléIn opět z1a.zn.a'menă.no
tam pět p8říp=adů zázra-čného uzdra-
vení. Nejvýznačnější a Lnejn.áp.adněj--
ší je případ sl. Parisot Z P.avil-lfOns--
.sous-Bois u Paříže, jak jej líčí Fran-
çois tVeu.i.ll-ot V článku Le Miracle
permanent dne Lo-urdes V Les Ami-
tiés Catho-liques français-es.. -8 Sl..
P.ariso-t, studentka me-dicinLy,' trpěla
po -2 roky zápalem pobřišnice a sou-
choti.nami~. N.alezl.a náhle úplné zdra-
ví na; ,kraji ,,.p8isc-in“. Po omytí zá-
zračnou vodou nemoc zmi.zel.a a sice
tak, že sl. Pa“r.iso~t mohla se ihned vy-
datši na cestu. Po Vyš-etřování V pří-
tomnosti 40 doktorů byla sl. Pari-
sot uznána uzłdìıfavenou ja to způso-
bem,L jenž přesahuje hranice ' přírody
i vědy. 8

V druhém případě dostalo se ště-
stí, spatřiti zázrak, p-outníků'm*z-Nan-
tes. Jedna z účzasztnic, paní Zuzana
Le Telli.er,L byla jižblízka be-znaději
nad Svojí nemoflcí. Měla vřed V ža-
luødku, který jí -působil hrozné bole-
sti a bránil V zažívání. Každý den
byla trášpena vrhn.utím, které bylo-
Spojeno S krvácením. -Konečně hleda-
la uzdravení na nadpıřirozené klin.ice
v'Lur=dech., A tu byla již tak slabá,
že se neodvážìla ani kou.pati V pisci-
ně a musela se spokojit několikerým
oımzytím zázračnou vodou. Při mši'
svaté, která byla za chvíli sl-oužena
a jíž byla“ přítomna,Lležíc na nosít-
kách, náhle po pozdiviho-vání Vstala

vá“ - vrhla se na kolena, aby? po-
děkovala Té,. která jí uzdravení vy-
prosila. Tého-ž dne bez obtíží pojedla
a také Zk'ouška.L1ékařů dokázala, že
vřed 'zmizel úplně. L

Co- by asi 'Zde namítl onen, prote-
sor, který mi ro;zmlouv.al' kdysi ' -du-~
chovní st.av i víru... m. j. také pouka-

ľıejvětšího rozšíření. 8  zem na lurdské ,,švin-dly“ -? Iš.
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 No v É K Nı H Y,  
. _cD_R. JOSEF CIBULKA:

STAROKŘESŤANSKÁ
IKONOGRAFIE A ZOBRA-
zovANinKŘůOVANÉHo.

LL Vydalo Družstvo Přátel stujdiia V
Praze,'1924.. 8 _

Ti, kteří se za.jíma.j.í O umění, jistě
s radostí uvítali; vzácné dílo profe-
sora .pražs-ké theolo-gické. fakulty dra
Cibulky “-- O ,,Staro›křestansk.é iko-
nografii a zobrazování Ukřižova-
ného“.-., _ . 8- .
[ Účelem spisu je po-jednati o Zo-
brazování  Ukřižo«vaného V p-rvních
os-mi st-oletíchfl . 7 8 .

Nzejprve “ vysvětluje autor zaráže-
jící pasivitu nejstaršího umění.. křest.
k námětu Ukřižovaného. Očekávali
bychom, že právě' to, co bylo těži-
štěrnc učení hlásaného apzo-štoly (I.
Kor., I., 23.), bude i hlavním předmě-
temj' mladého, snažení uměleckého.
Příčinu. pasiV_it-y shledává .autor ve
značné závislosti .stLaro-křest. umění
na pozdní' antice. Předlo-hou byly mu
vzory antické. Pro Ukřižo-vání však
antické umění nevytv=ořilo8. .žádné
předlohy, poněvadž námět takový
byl esteticky .a morálně nepřijatelný.
Další překážkou byl po-tupný ráz

vłv 1 1 vıvsmrti na krızi. Havní a e .prrcinou
byl program předkonstantinského u-
mění křesťanského-. Alego›ri.cko-sym-
bolická povaha jeho .a ikono-grafický
obsah naprosto vylučují vyobraze-
ní Kristova Ukřižování. V dalších ka-
.p‹itoláeh»--------žák--Ros-s-iho-,-- Ť-z-nzatel-------ma----
liřství katakombového-, hající jeho
hluboký myšlenkový. oh-sah,. _- dospí-
vá k záVě.ru, že zákl. myšlenkou ka-
tako-mbového malířství bylo' vyo-bra-

VV.zeni typů spásy, kdežto Ukrizování
bylo sice V prvních stol. známo jako
příčina“ 8spásy, ale nebylo chápáno
jako symbol a typ spásy.

Rozebrav otázku -_ osvětlenou
četným materiál-em ze sv., Otcůí-`- o
staro-křest. nazírání na. umění (zavr-
hováno bylo umění representativní,

nikoli symzbolické), ˇpojeıdinává V dal-
ší ka.pito=Ie (oi ikon.ograf. 'významu-8
plastiky) L O nových Lobjevech, ,ZL nichžL
ne.j-zajímavězjší a nejčiasovější je antio-
chijský kalich, O němž V posledníˇdo-.
bě tolikz se psalo“ a mluvilo. Za fals.i-
fikát jej nepovažuje, ale. neklade jej
do doby dřívější, než do 4. st.

Zajímavá je též kapit. O gnost.icLko-
synzkretistickém vyobra.z. Ukřižova-
ného, kde důkladně požje-dnává, spiso-
vatel o “ t. zv. p-alati.ns.kém krucifixu,
na němž zobrazen je muž., se zdánli-
vě oslí hlavou. ^P.alatinský~ krucifiyç
považován býval za potjupu Kristovu.
azutor však dokazuje, že je to pouze
fant.astická,^ gnostická identifikace
Krista a egypt. boha Seta. 8

Scéna' ukř'ižo8Vání iv době pokou-
stantinské je ještě nepřijatelna. Do-
ba,“ V níž triumfovalo- nové nábožen-
ství nad po-hanstvím, chápala Kristo-
Vo um~u.čení jako -triumf, proto její
zájem s~oustřed'o›val se Více. k vítěz-
nému jeho Vzkříšení. Přeměna názo-
rů ud8ála se ve IV. st. a umožnila V
V. st-. zobrazování Ukřižovaného.
Byl to jedn.ak so-ucits, utrpením Kris-
tovým, jednak z“dıůr.azování jeho lid-
ské přirozeno-Sti prozti bludařům, jež
měly Vel-ký vliv, na vytvoření obrazu
Kristova Ukřižování. V dalších kapit.
autor dokazuje, že typ Ukřižovaného
vznikl tam, kde se i ujal -- V oblasti
západo-ří-mské a ne, jak mnohdy bý-
Vá.' tvrzeno -- V Jerusalemě. Jerusa-
lemský Ukřižovaný liší. se od"zápLad.~-
ního,že Kristus je oděn tuniko-u. Týž
-o-rientázln-í-- --odp-or-8-8-p8ro-ti“-ebraz~u-----~--8 --S-Vl-e--~
čeného. Krista objevil se i V umění
syrském a' byzanckém., kterýžt-o typ
p-řejat' byl V umění kop-tskéz, ba za-
sáhl i de Říma. vzáiemnýnú styky
mnichů syrsko-byzancký obraz Kri-
stova 'ukřižování přešel až do umění
irského a anglofsaskéhoż, kde byl po-
někud přetvoflře-n plošně, založeným
uměním insulárním. Posledni- kapit.
věnována je splynutí zážpadníholtypu
S východním schematem a tak ujal
se jednotný obraz Kristova' ukřižo-

_ ` 'S



V) V)vání, cımž ukončen z je zacateční vý.-
voj 8 .a začíná vývoj střeıd*-:Ověký.8 8

LDilo prof. Cibulky -- krásné slo-
hemz 'bohaté o~bsahem,Ířešìfči řadu 0-
tá-z='ek! 'rázu' a-polog. --I mzůže býti vel-
nfrii -cennou a užitečnou ěetbou boho-
slovců," zV1á.ště těch, .kteří při svých
utčiilišt-ich -nemají stolic pro cížrk. u-
mění. - 9 . " Merzell..

DR. HUGO RICHTER: e-

SLOVANSKÉ KAPI'rOI.v
-Z  ČESKÉ HISTORIE.  

. \- '

Nákladem ' R._ Pro-mbergra V .Olo-
mouc-i. Cena 26- Kč. - - .

-Autorem zajím.aVého tohoto sp-isu
není historik Z povolání, jak byzcho-m
čekaIi,nýbrž právník; přece však V
celku svému úkolu do-stál velmi do-
bře. ˇ“ ' 8 L 8

Spis je rozdělen na; dvě kap-itoly.
V první kapitole 8 pro-mlouvá O vý-
znamu slov. liturgie V' do-bě zřízení
prfaLžského biskupství. Obsahem 'dru-
hé kapitoly j.e_st o-tázka 8 cyrıi.lo-m-eto-
.d.ějsk'á, otázka velmi časová a důle-
žnái. j i  i 8

I. V. první kapitole zavádí nás au-
to-r_.d‹o nejstarších do-b křesťanství V
Čechách. Ukazuje na Význ.am slo-
vanských věrozvěstů,.sv. Cyr. a Met.
pro křesťanskou kulturu V Čechách.
P-o~kr.a.č4uje O .prvních křest. panovní-
cích:.L Boflřižvoji, .Sp-ytihněvovi I., -Vra-
tisl.aVo[Vi.,. a zejména o“ceňuje sv. Vá-
clava; zvláště jeho prozíravost s.tát-
nickou .a horlivost. náboženskou. Za
Boleslava I. trvá dále církevní dua“-

hlav13fřeva_hy. Na .mno-ha dalších Strán-
káoh líčí spisovatel otázku slovan-
ské liturgie V Čechách _ za . prvních
Přemyslovců; řeší i některé sporné
o›tLá.zkyL. Tak na -př. se VYSlovuje,, že
zásluhu o zřízení pražského biskup-
stVí_ má jistě také Ota 'I., .ale že ÍGSÍ
přeháněním (uz Naegla, . Spšangenber-
ga), viděti V Oto-vi vlast. z.akla.d.a.te_-
le. Bylo by zajímavo, hloubě.ji, do-
tknouti .se m.nošh3'/'C11 těch kon-tr0vJe`.r-
sí, kterých zajisté dané thema .dosti

poskytuje, než ne-dostatek místa to-
mflu nedovo-luje. O

II. Další kapitola, S náp-i-sem: ,,Slo-
vo 'k otázce cylrilometo-dějSzké“, ž za-L
bývá se otázkou Metofdějożvy- ce`Sty`;
do Czařihradżu. Východiskem jest “ tu;
sta-:ro-sl.“ legenda., líčící Met. cestu do
Cař-ihradn. Zdá se, jako-by cesta tak.
namá.-havá a těžká byla se dala z.
podnětu pouze l.ijd?Ského‹. Avšak zkou-
má.-me-li blíže onen m.oment,z tu jest.
patrno, že motivy cesty té byly vyš-
ší; byly .nejspíše -diktová.ny tehd.ejší-
mi poměry neblahými na Moravě, k.
nimž zajizstě přispěl svou rozvratno-u.,
činnosté' nešlechetný Wiching.. Ani;
kníže Svatopluk- nebyl vůči Metodě-
jo=vilzv1á.šť šlechetným. A V této do--
bě obrací se Metoděj o pomoc k pa-~
peži. Janu VIII. Jako r. 873.; ujal se“
Metoděje proti jeho lnepřáítelům, tak
nyní po 8 létech nezachoval se vůči
němu. nejlépe. Papež vyhověl Svato-
plukově žádo-stzi .a vysvětil Wichin-
ga, úhlaıvního Metodějov.a odp-ůr“ce,.
na biskup;-a. 'To bylo Meth. zklamá-
ním; odtud asi lze si vysvětlit jeho-
cestu. L Nástupcem Metodějovým po“-
jeho smrti s.e stal Cıorrazd, O němž“
autor praví, že byl nepřátelům trnem..
V oku. Byl“ pravým bi-S-kupem; L do-
kladem toho je stvrzení (co-mm'o.nito;-.
rium) pazpež-e Štěpána V, .Třebas však- '
byl .řá-dným jknšězem., přece již ne-za-~
-držel úpadku .slova-nské 1-iturgie.'_

i Spis ř velmi zajímavý a poučný_.
Aut-or se snaží proniflkno›ut.i A k jádru“
Věci; ke spo-rným otázkám st.aví se-
krıit.icky.8 Práce pečlivá i po-utavá,-
která se pěkně čte.“ , . Dlouhý;

t  
PÍROBLÉNI O S OB-Y.

Filo›soÍi.cká- úvaha. Část. prvá: Vý-
voj Droblému osobyv dějinách ' filo--›
sofie. V .Olo-mouci. 1924. Náklad-enrž
vlastním. S podporou ~ ministerstva
školství a národní osvěty. Stran 9518,-
cena 15 Kč-. - -

A-utor,Lsup1ent křeLstans~ké filosofie
aspekulativní dogmatinky na ˇ C.-M.-..
bohoslov.ecké fakultě-V Olzo-m.ouci-,j V
první části svého .habil-itačního szpisur;

n.
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podává zázkladılí nauku křest. -onto-
l0*gìx6i 0. VSkutečnoflstilpoždstat.. Po' .tom-_
to“ Výklad-ul ._ná=Slžed.uje část histo~ri`cká
o pl›o.jm;u podstaty; ve íilovsoíiii .před
Ariszto›tel=em., o nauce Aristotelově, [o
D0žÍľI1I1'D=0ìđ{St.aty u Sv._jOtců, O insauce
schožlastikůt t-. ao os~ožbno+stní teorii
V imodevrní filosofii. Jefto S-pisvelmij
zajímavý a důležitý." Potzřebná pomů-
cka --_v .ro-uše českém do-sud postrá-
daná ,-V ke studiu „filosíožíie a dogma-,

. . - n ` ` . ‹

tiky. Vždyť e veškerý názor světoflvýi
mravní Výchova. jedince. ve své
první nì'iíěin.ěl je i"_ízen.a S-prá-v_ným ne-
bo bludnýmv pojímáním osoby; a o-
S`.o›bnos”ti.. 'Správný pojem Apodstaty- a
osoby umožňuje vysvětlení a e ozřejz-
mování -kjřestan.S@kých“ tajemství víry,
zvláště Nejsvětě.jší Trojice.
“ Kniha byla velmi ip“`říznivě« přijata
čelnými našimi ._ odbornými -kru-hy.
(Viz V časošpise katol. -duchovenstva
číslo 7--8. r. 1924., posudek D. Kach-
nıka. VíI'II1:dce c. 8, If. 1924, článek p.
Vrchoveckéhoš). V Lido-vých Listech
Č. 205. `t. r. byl delší epo=szuz=dek“ldšra Al-
freda Fuchse, který končí Slovy:
„Přál bych si, aby Mat`o-chova kniha
byla, Ýčtena nejenvorm V kruzích oflclžlıorrz-
nýczh a kťatolických, ale aby nalezl-la
čtenáře fi mimo k.atol.ick_ý tábor. Vi-
děli by, jak věčně nové fjsożu fi-lo*sžoíi1-
cké odvěké rrkont-roverse,ˇ třeba je
středofvvěk fovrmulyovažlz pro nás neob-
vykle. Myslím., - že takovýto Szolidní
vědecký spis může získati katolické
věci více sympatie, než povrcvhní apo-
loígetika.-“ i ' l . _  

. íDo›p4o~ruěuj-eme V-řeleil --ag-. -

DR. .ALFRED FUCHS: í

(UNINISMUs.) .  
Popžulávrně e vzidě-lávací knihovna“.

SV.. III. 1924. Českossfllovanskác“ .. akcio-.9 Á
IVá t.i-skarna V Praze, II., Spálená ul.

15. . V i V “
`ProD&gaění~c.h unioniżst~ickýcl1 broz-

žur není vdoszud mnoho V naši litera-
tuře. Známá .a ro-zšířená jest u nás
brožura dp. Adolfa Jaška: Id e a cy-
rilomíeto--dějská. Od té do-by
mnoho článků V různých časopisech

o by idei _ cyzrilo“meto{d-,ěiszké nIa;psáno,.
broflžuìrfa Však' samostatná dosud . ne-
vyšla. I př-i.chážzí knížka dra Fuchse
Vhodž. - V I. kap. seznaniuje ná.-sfídr;
Fuchs S unionismem Vůbec
(un. V širš. sl. smyslu), totiž Sjedno-«
cením všech kře_stanských církví --
a S unionismem V užším 'slova smy-
slu; totiž snahou o sjednovcení církve
katožli-cke a prJavozszl“aVne (teto snaze
říkámle u nás: idea cyrilometoflděj-

. ,I 4

skáì). -_- V II“. kan. K atrolictví a
O rient krátce nosní-Słuje rozkožl ˇ a.
snahy sje«dno‹cov.ací; všímá si Všeho,
co Llčzìnzili běihvenjı Století a V dneš-
ních ldobáľchz .pžapžežíové Ĺ vzhlve-dem; c ik
plravosl. vých. aj uvádí tu i přeh.le=d=.
uniatů, t._ j. katolíkůzvýchod. ob-
řazd=u..Ve~ III. kap“. zabývá se kul-
turlłím VS'/Znamrem jufniiíoniýs-
mu který jest dle něho: obtěflžkacíS _ . _

Vzkofujskoju křesťanské zkultury (str.
20.). -- V kíap. IV. Idea cyrilo-
metodejská aVelehrad -+-
poıjednává l O sježdnocení Slovanů , s u
víře. Zmínivse nejprve o “to=m, V ja-
kem smyslu se u nás V min. stol.
ro~zumě›lo 'gidei cy.ri1omet.', přizchášzí k
pflravemu jejímu obsahu a významu.
Up-ozožrňuje na Význam Velehradu,
uváidí' lp*ře«hlle=dn.ě slavnosti a uniofln.
Sjezdy tam konané .přiz‹`.íin,ěním neza-~
koąmenflutelnéhoc arc. Antf C. Stořizana
a končí oceněním IV. un.. t sjezdu“§
Poflzoruholdnái jsou slova: ...Velehrad
Znamená šťastné spojení ideje S“l“o-e
vanzské si ideou Všelidskou, ' bez ja-
kýchkoli násilných výkladů d.ějin,_
pfirostým faktem. Unionismi je ìdeo-u“
celéľcírkve ray silovanszký úsek u»nio=ni-
stické'p'rá-ce fđíěje se pod 'patronátem

již fo pllanei 'horoflvání,, nýbrž o çposi-
tivní ‹.1Jră.%ci Svět=oVeh^o měřítka, jež
p*o=Silfluje iľty. jimž“ je určena, i ty.
mír ji kønflšť“ (sh-.V 26.) --za V mp..
V. AlngˇIikanism a, prìotiestan-c
tism zmiňuje se ol sjednocovacích-
p›o.kus.ech V an.g"‹1ik'án'Ské církvi si a Éçu
pífø±tèS±a.n±ů,i jež do-Sná nemaji cúspè-;
chu -pro různost V zásadních ofltıáz-
kách; uvázdí“ přehlefld všech křest. Vy-
znání a stanovisko katolické církve
k těmto snaházm. _ Knížka D“Sä11‰l



““přehl=edně, zajímavě a mnoho jest ~ V
ní Shzrnuto pro informacni i povzbu-
.jz-ení; . ˇ ajk-

~ V. SVATOHOR:

ŽIVOT  JEŽÍŠE KRISTA.
Z franc. přel. Dominik Pecka. Ná-

kla=d›em Jos. Birnbauma V Brtniciì na
Moravě, 1924.' L

V naší literatuře katolické máme
:už několik překladů živo=to“pisu.Ježíše
Krista: Cigoie, Didona, Papinih-.o.
'Nyní k nim; přibyl lˇ"`o=uardův Život
Ježíše Kri.sta V pečlivém překladu
"Dominika Pecky. Foua-rd jest u nás
znám svými spisy: S V. P a v el za
jeho apoštolské cesty, a SV.
Petr a první léta křesťan-
st ví (Praha 1895 a 1896, přel, J. Hu-
iakovský). V těchto szpisvech zaujal
-nás jeho' místrný Sloh ya zvláště líče-
ní prostředí: zeměpìsného, dějepis-
-fnêhø, náhøž. aha., čímž čtenář vnikžne
V ducha »do-by tehdejší a mnzonhému
“po*ro~Zumí, co by jinak nechápal, nebo
snad přehlédl. Všecko to se splnilo i
u jeho_Živo«ta Ježíše Krista.

Kniha jest rozdělena na sedm knih:
Dětství Ježíšovo, Požčáztkyr veřejné
-činnosti Ježíšovy, První rok veř. ž.iv.
J., Druhý rok veř. živ. J., Třetí rok
veř. živ. J., Svatý týden Ježíšovo lu-
trpenía zmrtvýchvstání, -4- Na konci
knihy jest -připojena ko-nkožrdance
-čtyř evangelií a formální poznámky
vedle literatury ř`ou.ardem=z použité.

Spis Fouardův V překla-dě D. Pe-
zcky r-jest -dílo překrásné. Vznešená o-
soba Ježíše -Krista jest vylíč-ena
přesně dle evangelií.. K úspěchu kni-

znárnek Zeměpis.ných. dějepisných,
vylíčení tehd. způsobu života, mra-
vů atd. Mnohá místa Písma sv. St. i
N. Z. jsou vyložena, rovněž události
ze života Ježíše Krista, podobzenství
ra. Zázraky -- vše stručně, velebným
zslohemfl a plastický. Kniha tato jest

výbornou pornůekou ke kázáním,
katechesím a před-náškám spolko-
vým. Spolu s evangelii hodí se k
rozjímání. -- Sloh pęřekla“da`telův za-
sluhuje zvláštní po-ch.v.aly svou vy-
broušenošstí a laho-dno-stí. - V naší li-
teratuře, zvláště u inteligence, roz-
šířen jest do-sti překlad Renanova
„Života Ježíšova“. vyd. Světovou
knihovnou. Proti Renanovi jest Vy-
dán szícef překlad Didona; ne-čte se
však tolik, snad pro obšírnoflst. I jest
Fofua-rdův Život Ježíše- Krista. pro-
tiváhou neblahého románu Renano-
va. Přejeme tudíž spisu Fouardovu
hozjného rozšíření. ajk.

\ .

INGEBORG MAJRIA sIcKz

Z OVZDUŠÍ KLÁŠTER-
 i i NÍI-IO.  

5 .

Povídky. Přel. O. S. Vetti. Jos.
Birnbaum V Brtnici, 1924. zl

Jak moëcně bijí lidská srdce V klid-
ných napoflhled a poznzurých zdech
klá-šterních -‹ i se Svými slabo“-stmi
-‹ O tom mluví těchto několik dán-
ských, mnohdy s-evevrskou dumou
zastřených povídekn c  

O velkém štěstí V nejmenší svět-
nici celého kláštera, j-eıdjn.á povídka
františ;kánsko=u prostotou dýšící: „Pra
Crirofllamovo okno.“ Veselejšího rázu
za t.o je: „Zklamání bratra Martina.“
Pod leh.kou povıdkovovu formou skry-
tá Zrnka. pravdy vynikají zvláště J V
„Aronově prutě na Jo-sefburgu“,
„Pouti“ a j.  L y ř

Oblíbeným motivem autoflrovým je

x,

čistá nevinno-»St i na hříšníky.
Kniha jistě p<řij›_de vhod těm, kteří

třeba prací Znaveni, hledají osvěžení
V lehké, ale přece myšlˇenkověì zalo-
žené četbě. - s e' -J “

Překlad s četnými monravismy je
od známého kněze' Al. Koudelky (Oz
S. V‹-zni). . V s -ml-J

í64n
-ł
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KNIHY REDAKJCIJJZAsL.ANnz
. .Nakladatelství Československé akcilovétiskárnyvPraze -li, Spálená 15:“ -

l '.Popu.lá.1'nľě vzđcěllávajoľíj knifh-.ovJn,Ja. 7 Ť  j V J _
, z JSv.l.I.ı~Dr. Alfređw Fnebs,.fNovináíř.Stran 36. CeJna3'50.,,JKč. JJ _ š

J J SV. II.Josef:Hr“onjek, Kněz“.v českém národním obrození. Stran 48.. . ~
~ *Cena~áKč. . < ą J U z   .

v SV. III. jDr..= Alrfrëed FujjehssjSjedneeenížj církví (Unìonísmuá) St. 32.eøna = . . J . . 4
1 x s Prof. -Frank lSpi.ra.go. Cjofl srondíejmnozí o Antsíkristu. (Přeložil z S

J Jos. S.yr,ový.)[ Stran . z “ a K .
P ~ Jo eJ_e_;f H1“ on ek: "Katolická Jlìteratura. če-skcáfdoby. přítomné. Stı`an 50. . I

V JCGH-je 10 (Pìosuđek příš,tĹěr.)iÍ j  J .p  V [j . ' _ , J J A J
J  R- Pr;ombze;rge.rÍ vr,.Gl.otnojncl:l-J ,IQ J Ĺ V * V

 t .spiflzy..Dxfli. nn-r.Jrs1áJmy. sv; 1Ií_J,.Pó~viáhyl, z, Tëšfnshø. L (Pøønaøš  e  V V . J y
'J J S.e,bj_ran;éíns pi,syVl;a.stJj7 z§I?JiJ,ttrreIìovzé.`l SV. grnnteeghìl.

Svazek ;lJ~ak.so,žiloj .(,Posud;e1;špříště.) t ž, . J “
/ fČÍa„s, oř.,veá.;ní[. Slozveisž fr-aI1eonzsJ.kýÍ_.cJh{. J Vladislav Stverálıj Sborník

. J přírnyčeckfěľ  ; r .
J Jose.i~jBírnŠb<anmv'.rBfłnìcë,:. “ V - si Ĺ X

“ či-Re az-“í“n_,.zSňatekj.sleěnj'Gi_mel..ovél.,! Přelo.žì1a.j,(Po8uJdek p S tě.) --HiI""I~‹ €fi<

J ~ .Cena_6žKč;ìj-í~,.Lìđsjolvéjdiv,a.dlo2J:J [ z  . . ”   J J 3 V I J
. JSV. s7.JJ.ŠJtrJeì"t -,PtáěkJovs,ký. Mikuláš a čert- na ,námluváclıs

a «-Fraškafo 2ˇjed..CenaV5Kě.J ,J , I “ J 4 J s e  , 1
. ,Sv.20.ľA.xKi1c`byňský. Pro zpovědní tajemství. Drama oäťjed. ›

l Cena*5ĹKě.^ _.  . . ` ~ -r =
 ~ S -J-ÍJJJJSV., 22.f'LJeJv iU;rva:o.eov. jVě1`a MíJreeva.j Drama-O 4 jed. Cena 6 Kč. ~
~ J - SV. .11. Alois JS~ta.n_ Novák.. Zraněnláj srdce. ,Drama o ěnjed. s

z J Gene 5 Kč. V ._ “ s . - V“ ~ q J Á
Cyri-lometođěiské knihkupectví 'Gustav rřrajànžclflv Prazeì V › ` . . S

J j V Ĺ łRex1é.BJa.zjn. Obilí, které vJzchází.nPfřeložil Fr. Various. f J ;
f  JJ ,, j J„j Přehrada., ÍPřeložiljFr. Vaňous. . l * V, l ty

. “ Fr., Förstejr. 0 neezloytnostì 7- jnábožensko.-znřıravního .zákliadn l
“ vflpaeđfagogice. “ y fl ˇ 4 f Ý Ă .y J

Družstvo,Vla,stĹ, Prahall. ;Žitna'Jı,ılice 26; _ i .  a í `
V. LO“.fHlošìn[a. J Ceské, duch. “řácly,- za “rozmachuJ husitské rbožıre.

. Sešit]V1, 2. (Líěerıí pustošení. klášterů y .b1enedikl:j..BLskýJeb,- premonstră.tskýeh,_
cistercických, “rázn;objektivního..laj kritického.)  Stran1 zá 60. Cena à 3 Kč. y .

J J ,Obrana Viry. R. XVIII., ěís. 1. Vydává. Tisková. Liga,-ì Praha-II.~l570.. _ A
.O spojitosti J„MetÉhodìemu“ S českou- minulostí.. Dějejpisná ěrta. Napsal

Hlošina. Celna 2 Kč. J . Ä J s J . p. r _, J
J g . [HJlasy_jl.sv“ato Václavské. Roč. XXÍII., čis. 1.-.-6.: 0*jbuđloucno`sti. J

_ katolické ,církve la konci světa ve Světle“ před_pověd_í Pána Ježíše a proroctví ,
= svatých Ja;světio.Božíeh. Napsal V. Heřman H-onert, hlavní. farářäv ,Blau-

V er lìkeJnheiměl.t Díl opraJVenél1oJ jvyd-ání, přeložil a, .vysvětlìvka.mi.* opatřil „
Váel~avJOlivaJDílJ.I. JCenĹ8z4. Kč, J ~ J . 1 Q 4. a Q , , «

r ì Ch.-IŤ t; ,yLi‹dovJá Jhra; 0 3 jed.yDlef Kosmfáka upravì1.Louěenský. - f Ă  
  nNáhınaønvınšżnšmz  r V J     

l Dr..JJ_os.íM.atjoeha.JProblém`ìoSo'by. Částjl.-Glomouc 1924.JStraiÉ1 582. l .
_ .C-en›a;,]5 AL. J_J__y - _“ v _ Ă » V .

 Ĺlstřesdtni ka,ıjıc'e|Ťář für-ia .Č$l,;. . ' f' V. .  V
' l K pp  J ;()rel7SjJkáJ os 1vÍěyta.,,Ro;.č. I., ě. .I-I;-III. (Body obsêıľlłlz Orelská myšlenka. ;

až * duch. Ná.b.ožen-skávýehsova. .Orelskýř tělo-cvik. Vý~ehov_aJJžalctva a_Ť[d`or.ostu. “Divađıøyanyy . J e  z _ Ĺ ~ „ .
J .r Q Edfifie jšlêıììěj.-eJ.vPřerově-r.Kratochvillovaj'le: . V V J J , 4 r

   s.A,10is;.Čráp;JA“J}my,;;flmøJ.hø zíabiliz ,Drama L0 Ja jed. Cena 12Kč- “
* (Posudek jpříště.)2 j ' r .r í 5 „ r  

V 'SÄdruž.eníJvenir. om.leadJínyp.Ň;_.Jf_[=ry'  . .Q _“ " Í
. p ˇ Přírìıěka's;p;olkové“pr..á^ee mezíi-Vmládeži..SeStavìljK.Lııtìslav- l

V Cena .-5 Kč. ,ZJas,íIáJ administrace ,,~,,.Hvě,z,dyř*› v Brně,  Starobrněnská 19---21. “ . 4(Pøflnaøa-přžšzê;f)J “,_jl_    e  z    
` ø'
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- J z J J časopisy.  
J Hlídka. 'Vědecko-literární měsíčník (dr. Pavel. Vychodíl). Roč.

Brno, Občanská tiskárna. J  J .  _ . J_~_ J
Život.. Myšlenky o Jnábožen§tví,Jživotě, nměnía politice. Í.Roč_J' VII,
Rozvoj. Časopis. U; S. K. S. _. V Bratislavě. Praha If., lVøıťši15JkÍJáÍ, 1;

Ročně 30 (20) Kč- J . _." _ Q J J J J. _ JJ ,J  _J
Jitro. Časopískat.. studentJstva středoškolského. Roč. VI. Prahsll.,

V'orší1JskáJ 1. Ročně 16. (8) Kč. J J J _J ,_ ,  J J y x
g Archa. Měsíčník pro literaturu, fumění, kulturu az životů- Roč. XII..

Oflomouc,J Wi1s,onovo_nám. 16. ; Á ˇ JJ JJ J . _ . Ĺ J Ĺ .V . .
.. “ Vlast. Lìter;áJrníJ měsíčník. Roč. ,XLL JJPrah”a _.II., J Zıitná. V26,Røčnëse (ao) Kč.  rp , - . J  . J  J J;

J _ Oasopisçčkat,o,liJc;k,é,ho`: dn cJhJovenJsJtva. Roě.J65. (90.), Prahal.,
Klementinum.- Orgán české _bolıos1._ fakulty pražské Ja. .klubu dnchovenstva
ČS. 8tranJÝlidové.JÍJ;=J .Ťˇ ,J 'J J, i 2 ~

o‹v"-lf.
, J .. HVěz.dJa.J Časopis. pro Spo1kovou~práciJJmezi ka.tol._Jmlă.dcží. --j- S p -

lehkou „Dětské ˇbeSí.dky“.-Roč. BrnJoJ,J Občanská tiskárna. Ročně 18 (24) K
,Ve`1mi[ dsobrá. pomůcka, usn.ad;ňuj,íc;íJ spolkovou _ činnost V duch. sprJá.vě.J J . .

J J JARJďë,l Strážný.,JČ8àSJ0pisJpro Ĺkřesť._Jml1ádež. “JRoč. 44. Brno, Občan-
čaı1kS_ká,tisJkárnaı Velmi _ oblíbený. Jdětský JčasoJp_is,J jenž pobaviJ_.dě_ti,._ poučí i
zıs a., J n J J `J _

O J Ro.zmach.J ČtrJnáctidenníkJ pro ,politiku JaJJJnárÍodnJíJknlturunRoč..jII.
Praha lI,J,Vorší1ská RočněKč._ . f_.1 JJ J, _ A V J

_ Ap oštol át sv. Cyrilfa aMfet,oJděj.e. RÍoč.JJXV., Ol0n1ouc,".Wurmova
13.. Ročně 12 Kč. . D`Ě'1stojJn_é“ JforuJm, uniJonisjJľ,C1šých, s;nah;;I imp*OnIÍ1jící,ÍJ již. delší
olobnvzácnými .o_dbornými _.čl;ánkÍyzičrfozsahesrn. * J

. _ l_f“ychofva.teISÍké"_ listy. JJ Časopis ,projzpJedagogiknfI aJJŤfilo8ofii.nøč. XXIViè.J010m0uJc. Wm-movaJJ1J3.JJ  .   - J .
_ V ěistník JJ.ednoJtJ ,duchovenských,J,.brJ;n.ěnJsJké af oJl_o_Jimuˇcké.

Roč.„XVlI.!JlBfrn“o, Občanská ›tiJs[káı`JnaJ. J V O
J _Vˇ.ěJStní_kÍ k,atoJl.JJJdJuJcho._v eflJns`tvaì..JJ Roč. XXÍVÍ.JSmJíchov. “64±2.J ._ J . _'

J RJfládc„e dn_cJhˇoJJvní.j JM`ěSíčník.- pJrolduJch.JJ správu. Royč. XXXI..Kľotrba.
J5PrahaJII,PštroSSovaJ2O0.RočněJ 22. Kč. J J J J J y r J_ A J r

. Obzor JsoJciáJ1-níJ pľéěel __ObrJázkový časopisJ _pro.socJ. správu lidu-V
nıílství a veřejné zdravotnictví. J Roč. III. J„Htıma.na“Jj jtiskárna,“ JLetoJvice.;

Ore l. Ústřední list čs. Orelstva. Roč. IX.`“BJrno, BéhounJJsJkáJJ;22-I.JJ .
_ . JNašeJO5mla1di_n a.J.=~Nc,od,visJlý časopis pro Jsociální a..J.JJhoJsp.o.đářskou
výchovu. Brno, SteJJrol;ı'rněnská` 19-21. . . J y J V. _ J

„ Dorost; Věstník české mládeže pro vzděl. a zábavu. RočJ.;Vl.I.
Praha II,JSa1mova. ö.;Ročněą12ÄKč. J , J  J J JJ ` J

  Květy.mláćlí.„ Listy orelské flmládeže. Roč.. VII. Brno,nBěhounJ-;-
Skă_.J22-2-í=.JB.očJně 8 Kč. J_ z J- „ Ĺ ‹.J J J JJ J ]<

 S V. EuJchaJristie. Orgán spolkukněží, klanějícícb se Nejsv. Svátosti.
Boč. 29. P. Alfons Pryč, Brodek 1.1JNezamyslic.JRočněJ10 Kč. .

Syerafínské kvJě.ty.J Časopis pro terciářepsv. Františka. Roč. XXIIJ.
Olomouc, klašterf00pkapucínů.. f »J  J Ĺ J y

 ” Růže do mJinik,á.nská.J Roč. ,XXXVÍII. Čas., ctitelů ;KrálovnyJ
přsv. růžence. Praha 234-I. . . _ J ' JJ ì . _J

j Růže luı°dská. Mariánský měsíčník. R.očJ. YXVI. JMilJonice*, Morava.
J ˇZasvěcení. fMěsíčníkı pı°.oduch. život. a.věst,ník_rodin, zasvěcenýchl
nejsv. Srdci Ježíšova. Roč. III. Praha II, JTrojíJJcká.J2'O.J J J ĹJ J

J Poutník Ĺ je.rJI1Ísajl_emský. Poutní Jlist spolku poutníků ,diecesí
moravských doS_vaté_ země. Roč. XII. Brno, Kapucíns.k.éJ ná.-m. 7. 3 _

.J J N1aJšeJkni.l1Ja. ;Bib1iografieký. měsíčník. Roč. JV. Neubert, Praha.,
Hybernská 12.. Ročně 10 Kč. _ J X J Í O `   _' „ .

=JJVJě_stník. DílaJšJířenJí-vír,y. PrahalV,JJHradlčanskJé.rıám. 7.; J
J_ JJ Svatý Vˇojtěch. Měsíčník proŤ katol. lidŤ.J RJočJ. XXL Praha II,

Spá1_ená_«8_0____ , _ J _J .. . J.  
J Svatoj aJnSJkýJJ1ist. Vyd; Stuđ.J~„soc.J J sdruženíJ ve S-VJ. .J“aněú*pođ.

Skalou. Roč. II. J . . v [J J, 1 JJ J J“  Ji
J Budoucnost. zKřes,ťa.I.1Sko-sociální týdenník. Roč.7f_XXXIV.ì Brno,

Starobrněnská 19--21. Q . n j J J J O J . J J J ; .
_ ×Den2.J Brno, Dominikánské nám. 5. Roč. XIII.. J  3 j J J

5 _ . Obča.ns_ké. Noviny. Denník ,Národního Svazufl křest. zemědělců
čs1.Roč. VI. Brno, Starobrněnská 19-21. J  . JJ V J JJ . y . S  
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 ČASOPIS KATOL. SLOVANSKÝCH OHOSLOVCŰ.
. '_ -- _ _ _ ` ' ' _ _ ._ _ ' _ _

Ročník Ĺvl. Vyehází v Brně(Alı1mnát) pětkrátv roce. _ _ Číslo 3.
Předplatné na 5. _ ročník: 105% Kč pro ìbtohoslflvce al Studenty,

j l 15 Kč prolostatní od_běra4teĹle. V _ _
_ __ Povoleno 'lbìskupskouakohšistoří dne"`28n. listopadu 1997.  _
 Redakce ž flđfnžnislffflflfl v Bfnč.A1flmflá±.    

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

_  oeSAHcıs._3.z-  
_* “ _ V . ˇ _. ' _

Miłostivé léto. --" Karel Walter.“ o-táZcfe_výcl1ovynaší_ mládeže ve Spolçíçhj'
-~t-č Karel oMeziíhOřs_Áˇý.~z Píseň " chudého _živOeta.* *...._; FI“. Kraus: Nądpřirozené
posvěcefnío chara.kter_u .‹:lle" _ 'lu“čeıií ”Sv;f“ `Tom__ăš€. _....___I(.a{reÍVá1kae."_ Slëpěje.
(__)/rilomeíodě/'skářzzhlíďkđ : orel/Viercínskı' ]._ ˇ,AIf. Zadražil O. 5. :_
Ucta Panny Marie, jedním“ ze fl7S_I_ulčujíçílch= bodů Výçhodu * se Ĺ_ZápaÍ_‹:leı,n., -l-
Slovćzrlskále' hlídka: fj .,S1omšek_“-žMar~ibor. _--.-1-Split. -š-;_-Cyrìleonjetodejskýtkrúžok
slov;bohoslovcovľ _v ì_nšplruku.e"-+4 Serblska _lL'u`Žica. P-Joiżledydo teživoťä.
Nově I_m1f'ı'7y,» - ._ Q ˇ' _ _. __  _2 __ _

'e ` __ tl _ _I.ì_s~tárnaread.-akcE.`_ . to
_- Y Ä Vše ehI1ýˇbra;tlrtSk e Je (1.11 otv. doıftıa _ìjv Za_hrani1čí,_'proSí_Iì1e, aby se neod-
mlěovaly Snađ.“_proto,_ že nemůžeme stále jednotlivým psát af Stále povzbuzovat. Ređv
akce -“- ta.Qpí_še na všechny Strany __eelým}_l_čaSlopìsem jejíì .żůko-l Stojí mnohem více
starostí ja práce, než by se snad n_ěkdo domI;i.val._z_P1roto- uleehčete nám _práei~_a posílejte
Sami, l ze všech seminářů a zemí, “ příspěvky“ ;;cloj všeeh_ Írı1_ı'bjrik_““MuSea,“ tak aby bylo
zrovna cleníkem všeeh a všichni oz n_ěho___měli radosti.“-_Chystejtol Si ;ZPráv_y?o činnosti,
přip. Viìž čá_St“ zašlete, pro Organis. lvěStn_ík[-f V5. ečífslelj 4 NeZa_p_omínejtl_e] na
uniölniSm_uS,l naše ı1ża'.ˇor0_đní 'ífkněžské poSlá1_`1íÍ! Ĺ _ “ Í _. Š Ä _. w_ _

_ S t r a S se eb O u r g,“ R í“ m : ‹ProSí_me_bratrř-krajàønjf, aby nám napsali 'něco o t amn im
živo tě af' Studiu (at jíž článek nebo ',, ohled>“); též uložte -lv' M. některou Svou.
“pr„ú.ei `v ě Äđe ok O 11 nebo * literární, n k nímž Ĺ Snad naekyj:uje_ Se`1 vám .tam  větší
možnost, než_;n_żáml_*tuo_đoma přirlsonč. stavu' stuđia a počtu. _ hodin. Vzpiomeňte“ ,častěji
na náS,_..ve vlasti! _ _ = _ fl e __ _ _ _ - _ A' * V

= _ _\7_Vil1_1o`-- Polska.: Díky za vzácný „Kwartalnik“ ;e~če_káme.Íještě dopis alzprávu
do Slov. hlídky. '_ -_ _ V _ A “ _ _ 7

_ _ j Krakov, Pˇřemyšl,__Hn_ěoZđno, Varšava, _Pozn_aň, 'Lvovz Prosíme
otodpověďžıieae dopis a ol zprávu do _S“lo_`v.“= hlídky.; žT_ě“šíme se "naŤjúz_ké, srdečně. styky.

B;;aćìé_--Ljubljanatz' Díkyzlza“ yájš Bog_`oSljovn“l _veStnfì_k,ˇ kterýfvzbudìl velikoıı
pozornost a zájlem. Čekám ođpověďna dopis a další _Zprá.vy ir čla'.nky.f Bog živil' _ _  _

_ ˇ' "` ˇ : " ' - 'ıˇll - 5

e Ť Redakční luzávěrkal 4l.e_číSl_a 576. roč. je 25. břeZna_=1ì925._o_ f
, _ D ar y (p ř ep I atk y) na M31 S eu za Sl a l 1: Vdpp. :' Štěpánek J;fan,l Dr.

Vožda _Mele{hior, Dr._Hudec__Tomáš, Spička _Fr., Hrab Ant.,o_Rýpar_,Jan,_ -Dr. Hejčl Jaıì,
Novák Onˇđřej, Pruđ-ik lStan_-. Rajđa Stěpán, Tretera“Frant.`, Krejčí. Alois, bisk. Jan
Karol KmetŤko,e“Dr.l Stursa Aut., O. `S;' N. Janoušek_;BaptìSta;~ J, M. areib.ÍPr`ečan,“ Mìslgr.
min. Šrámek Jan, Všetečka Fr., Msgıˇ. Kelbl ]:“`ı;'._,'[ Svéđa Fr., lJ._ M. Dr. Hoćlr Jakub,
Mar. druž. __kněží,_. Praha, Pavel V Vlas, Ben_á.č_ek__LeOpOld,- Rązıischer AfIIt,, _ Hrůza Jiří,
Svoboda Fr., oGabmayerf Jan, J; M. Světlík Fr.,__eMae11_alč Fr., J. M.f-svět. bisknľosef
Kupka, Tuček Arnošt, `K'0_pal~ Alois, _Msgr. 'I-I1'a'v'inka Alois, __HavlaS Fr., Jindra”`()takař.

. r ` ˇ ` ˇ

' Vydavasvým náklad'eml:. . _. v _ _ _ _  
_ É „Růže“ iSušìlovą“, lit er.“ je d nota boho elo Y eůl ý_ Brn ěl. » _ _ _

Redaktor: Karel V all ka. Admiˇnistrátor: Ă Joeef l H1 a va č. Tiskne l,,Typosf_' V Brně;
._ . . _ _ z . __ -
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 MUSEUM  
ž ROČNÍK 58-  1924--25.  é ČÍSLO

 MILřOST-IVÉ LÉTO. c
 Lidé, kteřı' Ž/jı' desít/'/et/j slav/'k svůj svátek ročně jeden
vde n. Církev, která žıje věky, jej/'Ž' t/ván/'spojeno s trvánım
světa, slavı' svátek svůj jedenkrátefza  čtvrt sto/et/l' -w po celý
zro k. Ä v pravdě, ř/'dı'-li se  ve/ikosrt oslavy svátku mezi lldm/
dle významu jména, moci va boha tstvı' os/avencovy,jak
j/'nak mohla .by důstojně vsvůj' svátek os/avlí/'_ ,matka-C`/rkev,
.než//' slavnostml celého roku -o-+-P. al v  é r  

Vždyť d/o uhá stole t/'živ Ota jejího jsou Zároveň svědky
.sla vn ého jména a s/'/y jejıj' až ta volaj/'po obnoven/'a oslavě
pamět/' své ke radost/' a povzbuzen/'synům věrným, k Zahanbenı
~ar probuzenízrádcům. -4 /5//e ještě zv/'ce -- a to je naší chloubou
av pıonásledovánı' -- ještě v›*/ce toužı' as/ávou korunova tı' 'C/rkev
'celý Okrsek Zemský, kde vevšech konč/'nách konečně
fvztýčen kř/Ž, Žez/O mo ci zduchjovnıj mocı, prostorem jıž ne-
flomezené; a .nade všemi národy j/žjasně, s ztmy dávnověku
.září vyplněná slova prorokova Od, východu slunce až na
Západ -má-k -ř -- A tak stékajı' se  nářrodoèvé sk Hoře vzel/ké, blaho-
rs/av/'ce žalmem poutnlcký/T7 novozákonnı' dceru“ Sionskou,

.I

I

kjerusalem, na vrcholuje]'ı'm v město dokonale souvislé postavený;
c ` Srdce všechs oddanvozu láskou b/j/Ť vstříc novému ]erusa/emu
va 1 vyprošujl mu štěst/'vu' pokoj. VŽdyt"trůnI'é tam ve slávě své
svátečn/'srdce největší, jež všechna osta tn/'srdce v sobě obj/Ýná,
zsrdce -Matky-Cırkveo; Všechny, kteř/'Z nı' se Zrod/'//I, ona po celý
život sytí: mannou pravdy je živ/j mlékem lásky je napaj/Í
,]ej/'oět/' n/'kdy mateřské péčí- neodrůstaj/Ĺ a srdce jej/A' nesmírné
všechny je mi/uje, od kolébky až k hrobu, a stále jako nej_-

éáámlaádšıfáá sáá~~/je/'/-mě/e/šıšá~ á ,že.v....-.-čerpá,„Mactkaccc çcprozc cìcvsecchny
.syny své stále to//'ka zátaksvzácnıévýžı'vyP Kde jsou Zdroje“ /ejı,
n/'kdy nevysýchaj/'cı'-P  ě Ě l  V ^ y

Ó, zde jsme u taj-emstv/'sl'/y její příčiny ne/'vznešenějšı'
żvš/' slávy mı'los»t/'vého léta.“ u bohatství' Církve. Synové
děkujıf /`7 a tce za to, “že nejen syny svým/Í.př/'roZenýmı,“je
uč/'n/'la,a/e že tı777 již je také O~kt*c/' nejvyššímu jako syny
Jeho vyvo/ené př/'ved/ah, jako bratry Syna-Spvas/'te/e; děkujíjı

za nichž je obohacuje a korunuje na“ pány nebes -- ,-- S/až-vı
vroucně tu, 'která jako'*l"latka bolestná pod křížem, v nesčetných
.mukách se zchvěje, a přece plná úzkost//vé lásky všem“ podává

.
` S

Ťza poklady m `ı'l“os t Í' spasných, jež j/'mě tak štedře stále otevíra,



kalich spasenıjk krví Ukřıžovaného stále přetékajicıí 5/avi ji
jásavě všechnu krásnou, nevěstu l“(r/stçvu, která věčně rozdává
perly a drahokamy, j/'mˇiž vyzdobil ji Zenich v den svatební; i

ř U Jest rok oslavy C`/'rkve.,-- Jako by svatbusvou s Mi/áčkem
znova prož/ˇvala Nevěsta Ve/ep/Ísně. ž-- O, kéž očekává/'/, milovanou
nevěstu Krístovu, také nyni opět šťastná doba láskyaštěst,
nov é jaro), rozkvětu a vitězství poflkrutých ranách a bouřich let
minulých/ _ e z š' š

á o /1 proto dovol nám, zp/'vati Tobě, o Cúkvi svatá, ke kroku
tomuto lv obdobi nové zápasu o duše, Boha a lidstv o, dovol
nám 'Zpı'vati s l`7i/áčkem ,Tv oj/'m.' u i J ž l
Povstaňi, pospěš, př/'te/ko, moje, ho/ub/'čko moje, kráskoˇ r/zá,

   r r  VJ/J'z il
lˇlinula zima již, déšť přestal, odešel. b , n ~ už tě c
Květ vidět u nás, čas přišel ořezu.  
Hrd/ičku“ slyšet" v zemı' naš/','  
F/'k l/jev ran/'čky, květ vinici vonıf r
Povstaň, má př/'te/ko, krásko má, vyjdı'./ ,

k ' , iMKAREL WALTER: t

K OTÁZCE VÝCHOVY MLÁDEŽE, VE SPOI,CÍCH.
by Liché přezdpioklaąđän iefdnos.trannoS.t a neivěcnost ın~nO~hých ná-o

Zorˇůy O Zpžůsobu, ro‹ZìS{ahu a formě výohovy naší Jrnl“á.deže vedou
Zřejflmě buď k fp‹odeeň,ofvání vˇýëchnovvy mládeže ve spıo“lcích vůbec,
a”11eb=o -alespožň k zn,-ázoru nëepáříznivémıı o některém Z těchto- spolků.
Vizte jen ty různé vývody Z zfpféra. mladýëch i Starších praooıvníků
V různých časopisech a novìnách letošíflhıo rnOıku,, vıìzte, jak S.i odpo-
rují,. jak .S-efl navzáéjemb vyvraeejí, a řekne-te jim se mnou, že po
výtce šipąaztně ,rO›z,1išuj:í. ,Jakıoby nedomýšlełi, ano vůbec nemy-ř
Slili na to, že- Všechno, ooi pro mládež podz'nikám.e ve formě j-akékoli,
jsou zp=ì'“ece jen gDır0»Stì'~'e-dky (a ty mohou* být různé) k jedinému ve-
likémžuá cíli: naši m=l'á,dež pfřívéˇS-t Zase k Bohu! , z

Usilujeme O nábložžeinskou obroduť národa, o rozkvět katolicis-
,,,11à,ľ,Q“,<1żc,,B9,?Š'?šÍ'“1<Y“áb*0Ž@H$1§ë 01)ľ0<1Y Vidím

z-, 24 to 16 I>ir0› nážsn ıcìoflndieì-Os sżinez qu-na non
chozvě ro-ndiznné za náboženské škole. Máme tyto po-d›-›
mínky? Uspàoflkojují nás? Nenabyl už každý Zkušený kněz Ská.lo-
Devného Ipřesbnvědč-ení, že mnnozí rodičové dnešní generace -- a to i
katofllìčtí -v- nábøoženství' Svého vůbec neznají, je nkeprvaktüšují as
V něm Své ˇděti Vůbecj nedovedou a Snad; ani se nesnaží vychovati?
- (Srv.:“ Sursunı, str. 103, žpflříIoh.a 7. a 8, čí-sla ČKD 1924.) K tomìu
gľlÉS,H1;L -Systérnfl Ě1_<o‹ly, vłiv n-evěreckých .šDž0‹1o-vzfldělaných énčflfęlłü __;

tefrzı Jsou ve veeeıehr nabO›ZenStV1n ıgnozranty těžkého zrna! Nemů-
ŽGIIÉB tu také pžiomìnoutif flpžůs-Obení ulice, kina, divadelních p1=ed5,±a-
V-61111,, .Zl1x0_zubne četby. ut “ _ ˇ

. › _ .
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s ako,,jedovat.é, zmiješ »ozvíjflejøí . se tito 'nepšřátıeżlé ,kolem h kněze .a
brání? vstup; do rodin ak dítě~ti.ž ,,Pasto›rační styk S rodinami
není častofl možný. VO Radáoh katolíků jsou zase .jen lidovci (a to
ne všichni). Jak zachytit většinu o=sta“tnícłhS?“, pšíše ustaraný, dětmi
LIÍľăflIJfl6=1'1Ýkate.che.ta. t r  l '  

Jak tedy vychovat noıvoıu gešn,eraci=? Tu pıomohou spolky mlá-
deže, které dovfedozu nehotové, neucelené mladé lidi“ zachytit svým
vzdězliávacím, těl.O‹cvíč,ným,; hjoflsçoçodářszkým zpžrogramzem a pak nábzov-
že;nsk*o«u výchovou vytvořit ~ Z těchto budoucích zakladatelů rodin
praktické katoılíky. Tak dos-áhneme prvé pšo-dmínky lepší budouc-
nosıti: ; katolických rofldin, jichž otcovéľ dobře tzn.-ažjí své povinnosti i
práva stran výfchovyz dítěte, jichž matky »položí ëpłevné a hluboké
záklaldyi zbožnoszti a víry V dětskou duši. Znám sám něko-likfl vzor-
ných katolických rnoldiln, jicıhıž otcoyé kdysi střásli V některém spiol-
ku mládeže (Omladině, Orlu) nábiovžeinsılšou Ĺ1hoszt`ejnost utužil', , 1 svuj
mravznır zivot, zvyklí; si plniti pżovinností náboženské, zvláště pıři-
jímání svatých Svá.tos.tí, a odnesli sši silně Vypěstěné vědomí odpo-
vědnosti; . i í , í t r

r á Mám na mysli sąpolłky a sdružení, jež nežjfsou čistě .n.á*.b“ožensk'á a
to øpırflostě =p“roto=, že pžojmou větší čásıt mládeže. _ Že nábozžzełnské
spolky své členyg náležitě p;`řipžrra.ví pçro život živé víry a kijesťan-
ské statečno.s.t;i, o=běztavoSti i apıoflštoilské -1.ás.ky,, dosvědčují rodiny
sodálské (bývalých členů Mar. d-ružin). Nám však hlavně běží o to,
vyzvednout iołro pzaısztoraçci diůleížito-szt i Syp_ıoílků jiných kat. (Orla,
Omladiny, Sdružení kat. vmšláfldieže ai j.), jež? vedle žpàroflgravmu nábo-
ženského vytýčily si účel -Zvlášztní, -L at stavovský, tělocvičný, ho-
snžodářský a pi, za jsou tak S to zachytitiž Většinu mládeže. I tyto po-
kládžáme za velmi vhodlnžé, ba nutné orioflstřezdky. církve sv. ~v díle
res;t.auraêoe» katoElicìszm.u, mezi nárzoıdy.. ' ` O

~ Knězi neběží tak o formu 'S-płosljku mládežzeˇ, jako o jšeìho vhod-
nost , a užištečnO›St pro místní duchovní správu aı kaątolıckou akcı
vůbec. Vždyť duší vší jeho žpžéčei oz_ mládež je právě péče ofl mladou
duši. S tohoto hlediska Snadno jažofchoiıinie výtky muohýclhà kněží,
činěné Orlu clfo-› ne=do!s.tate~čně .pěstěného nábo-že-nského- ducha V jeho
členstvu. Odtud místy větší přízeň iOm1adině. Zde »první sa pšosl'ední
duvod chladnéhfloı flproměru mezi“ duchovním vedením Omladiny a
Orlzęmš. “~byla=.łi“““tatoc“o“-bıavainábofženskié'"“miěll‹íoštì"""öi5§rájvfi'ě'ñá
před časem, kdy Onel; organisačně rflozstl rychlostí., jež nebyla
úměrná tehdejším jeho Silám nábožensko-sebevýchovným -jj-j dnes
již, bohudíky, mizí a V dohledné době zmizí do=oe'la`.é Dnešní o.rgaę-
nisz0šVaná~, áplánovijtá činnost ` n.ábo‹ženSko-kulturní ozrelských Osvě-
tových sborů za Vedení vzácných] a zkušených kněžských vvůdfžů je
jistou zárukou rostoucího a trvalého nášboženskéhzo %p*rvo›hlub›o~vání
v,Orelstvu. V ~ ' ˇ “ ˇ O j

` Ostatně každou zpodobnoíu výtku náboženské povrchnoflsti, ještě
dnes snad činěnou orelskému vedení; poráží zcelai výtka jiná iz řad
technických mladých pflraooflvníků orelských. ˇStěžují si, že »se tě-
lesné výchově vi Orle nevénujneı taková péče jako àprácì i.deo'vé.
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Slyšme jen jednoho Z nich: ,,Sržo-Vnej.m.ze jen ľpżráci Oisvlěto-vých, sbo-
rů"_ S. praci techlnıickou! Ideová práce Stojí na -pevném podkladě,
technická. se namnoze jen tak šıodbývá,“ ,, . . . Nevidím pravého
pzoıchopžení prostě .proto-,“ že (Vedoucí čilní-t`eIé) =podceňují  stránku
tělocvičnou a- ZclůrazňujíĹ jen a jen ideovou . _“ (SrV.: Život. rozč.
VI., str. 339.); Některým;-' je docela -závadou technického úspěch-u,
že se V Orle žpłrováxd-íš též -práce, která pıˇýgpzatrří jedině církvi nebo
sšpżofllkůmj čistě náboženskýmfi (církevním). Jiní 'by rádi nlechalìi kul-
turníf zp=r7o›graım Sdružení katol. mlázdeže n4€lb›o= Omladilnıě a Orlu jen
tělesnou výchovu. Předpfoıkládají' totiž, že Orel je organísałcí kato-
lickou a 'ne ‹ožrgan“isac-í, V níž se teprve členové ík.a'żt:o›líky stávají.
-_- Avšak V techníjc›k.é příloze Orla; (Tělesná. Výchova, r- l. č. 1) čte-
me: ,,Měj.m-.e na; zřeteltż že_ mlázdež, kteıˇou. do Orla přijímáme, ne-
jsou dokfonalí lidé, že neipocházejí částečně ani Z .płros-tředí, Z «ro~di.I11
uvědoměflých* a“ praktických katolíků, a nemůžeme hned 'od ní žá-
dati takovou -úroveň. jaká Vyzçnavěujıef každéhonáb-ozželnsky žijícího
pří“sl›ušník.a -církve.“ ' V - O '

. Tato slo-va.“ až iskutezčný. stav dìnešní* mzlzádzeže ho-řejší .mylný
ìdfleální piředšpıoklad wnapıro-›S`to .vylučují Jako jiné spolky ka-tolické
mlázde-že pflřijímfajíì členy, kteří plředně -hfledají své Vzdělání, prospěch
hmotný nebo zábavu, S tim. únmyslezmz, aby je náboženský zachrá-
nily., tak Orel' bude .pšříšjí-matıi ir ty, kteří pıřezdně' u něho llıjlefldají těllo-
c-Vik, mají-lì:i do-brou vůli do-sıtážti płoflvimˇhoıszteflm sžpfolku, který je zá“-
roveň nábıoıžensko-kulturní al je-li oprávněná naděje, že Ipůsıoıbezním
kněze a -dobrým pflřríklìadìem i stykem s dobrými členy budou j časem
i zpra‹ktický`m“i katolíky.  V n i  í Q -   V

l S naš-ehoe üıilediłska je mıoıment náb"o›ž1ensko=-ku.lturní první a nut-
nou částí p=rogramu o~relské“ho= a chrání Sam-véhofl Orla .před scestím.
Stojí-li. dnes - díky ideálním! kněsžímz-Vůtdcům_.-v  ideová práce na
pevném podkladě aı má-lli snad někde (Všude ješ-tě ne) .převahu nad
technickou, musí nám to- býti mi1“ezjší, než kdyby tomu 'bylo na-j
oplak. Nen.íÍøp‹řje“ce .vtělocıvìk cílem pro sebe, nýbjrž uznaným pro-
5.třed;ke.m Výchovným. A jakıoí důleižitý a= dnes Vhodný prostředek i
k získání a záchraně vmiládìežel, žádá na o-re“-ls.kém Vedení, aby“ mělo
SVë<ì=0*11TìíÍ‹0IL1 Dłéči o výlchovu zdatných, odborně Vzdělaných, techni-
ckých Vůdců, i o [pšoVš.ech.'no“u s.t'rá.nku těle-svné výchovy.“ Ani tu ne-
.Šę.t_ř.n3e,zDıbzětíl.„ ~

4 . -.

Orelìské Vedení Však flmzusáí žádati pıo technikářích, aby byli
vůdci V pıravděë' orelsikými, t.' _j; zbožnými, p›raktick_ými katolíky,
kteří nežijí zpłoruzel tělłozcviku a jeho významu jako A pro-S-tředku ne-
přece-ňují. Pak- nebuidje-“ kolisí' V żpìr-ovádě-ní obou stránek programu.

_ Orel je V 'dobrých rukou, jde Szpfrávnou žcžestqøflu a plní 'l dobře
své po-slání. Vím 'Z vlastního* pobytu Ví cizině, že se O nás Ví málo
dobrého. Vědi-li Však katolÍičt`í cizinci .přece něco k naší chvále, je
to čilái, florganisace t màlłádeže, hlavně Orel. Má* tedy Orel so›uS“t'řed1t
všechnu katol. ınládež? á “ r či

' Tato otázka souvisí“ si hlasy po; kšoncentraci“ či unííikací,  Szpiolků
katol. mšládìežže nás. Už 'dlflo=u“ho mnohé i- iJıraC0*V:*níkY fľ2\±IJ*1 ILIZUG
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řešení poměru mezi Orlem za Om-ladinoun. Uflpžozorňuji jen na po-
slední, , jistě doâblře mílnzěný ná.Vrh S. K. V článku: Zachraňte Omla-
dinuìlj (Naš“in~eflc,j 28. listop. 1924.) Pisatel .chce V přiřaditi Omladi_nˇu
k Or1u_ jako oıdborf za při. tom zachrániti je-jiíi jmérıżo, život ii tradici.
Chıcer při Oržlu lsamostaftný ž.iV“ot“ Omlìadiny bez samostatnosti or-
ganisační ai naznačuje, í konkrétně a pžodr›o“bně, jak asi lze tuto
...spole-čnonue domácnfloàsflt“ lzařid.`ìti-.- Návrh však , sám ui ve svých detai-
lech není usžkutečnite.llný a. pıů-sobil by i přes poflčátezční dobrou vůli
nové sçpory. V J ř ' i  v V

J Všeobecné tvrzení oi úpf-adzku Omladiny  přece jen neodpovídá
skL1tečnonsrti..Valná. hromada O1ín~lad;iny, konaná  před rokem na Ve-
,lešh-r“adě, a żpočd“ro›bnéž osobní informace- dezlflegátů iz' různých krajů vy-
Vrátišly mi důvnoıdyˇ k {p§o›dˇobné›mu tvrzení, s. nímž jsem se sám si po-
čátku; netajílž. Jve veliký“ pšočet Om.líaıdi.n.,ts které zkvétají, a jsou sku-
-piny Omladimr -tam., kde! Orlza není, a konají značnou nábožensko-
kulturní p‹rác_“ì. (Znáírn např. Velmi pšrosp=ěšn~ou činno-st Ornlıadiny
ve dv-ou nábıoižensky Smíše-ných "obcích V kraji pflodhosvtýnském.) ,S

Ojmladıina Však svou o-rganis›ační formou , není -si to, sdlfužit Ve-
škeru mlfádevž m-oravskoflu, jak tomu je u hybnějšího SdruĹžení katol.
mládeže V  Cechá.ch. Je příľlišë programově, zvláště však stavovsky
-oıniezena. Tyto sšlabiižny nemusejí vést: k likvidaci., volají Však po
brzké reorganiszaci. Pr`ovzed.e-li se, mzůžea nést Omladina hrdě tituly
dva. (Omżladina -Ă- S-dzružzeni katol. 1n~lá.deže . moravské.) . Nebude
také lepšího Vůdce -Oml.adL'i.ı1y nad dra. Žůxrka; ' jen kdyby se nedal
o-dvádět od mládeže jinými praceżmi a -věnoval' se Om-ladině cele.

Omlfadína, přizpůˇSobená org.an_isačně dnešním Iiìıovměrům a sdru-
žující mláfldež z růzënšých stavů, i Z měst, je jako taková vedle Orla
možná, žaçnøoz i nutná. ,,Zdůrazňujíi nutnost Orla. V Čechách“, prohla-
šuje; Vůdce .katol. české mliázdlctže, ale také připomíná: ,,Po~třeb=u-
jeme organìsžaci katołlickou Vedlze Orla, která by Vedle Orla a ruku
V ruce s Orlem pršalcofvalfa na specielníflehž otázkách pro mládež Ze-
měděšl-sko-u, živnoflstens-kou, dě1,n;icko›u, úřednickožu., dívčí i jinošskozu
jak ve městě, tak na; veznkıoıvě, jak "V okruhu drobné práce soukro-
mé, tak i V hájení zájmfůz svých; čl-en°u* na půdě státní -.-- veřejné.“
(Sursum, str. 106, pflříl. ČKD č. 7., 1924.) O . i » O -
 O to Všechno se ve Čechách Sdružení kat. mládeže na podkladě
,výchovns náboženskéapeflčlivěsi,stará_-a_.pı1roflton.-je-,,nutnıou- .sozciálniv----.slož-
kou mod~erního katohckého .hnu.tí“. Takżoflvozu. složkou také na Mo-
ravě bude vedle V Orla “ ne\o‹rgan.iSoV.aná Omrla-dinar. J “

 Z toho plyne-,, že zsI.dflr“u“ž=ení, veškeré mlłázdeže V Oflrlu, ,,S.lo~učení
Veškeré; práce V o›rganisaci tělo-Výëchovné je a priori nemožné e a
technicky, bez ublìíľžení “ ať jedné neb druhé Věci, przostrě neprove-
ditelnzé“. (u. m. sztrž. V107). O r tom je již u vıìidců obou slo-žek V Ce-
chách napro›S.tO~ˇ jasno. Obě tak d“ůležité složky mají vedle sebe
pracozvat k sıpoliečnému p=ro.sp›fěchu tflnıaší veliké Svaté věci.  j J

 i Jedno pçoıuzze zbu-de i na Moravě: koflncentraıoe resp. sloučení
skupiny Omladiny S jedncofltoıuz Orl-za ta m, k de V obou S D O 1 C1 c h
je č n oz t ot é ž. č `l- e n s tv O. Někde bude znamenat toto slou-
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čení jìefclen (formázllıě ie' jak-ticky) útvar, t. j. jednotu Orla a .likvi-
daci do té doby formáilně exisžtujíci Skupiny; Omladiny, byli-li V ní
zapsaní členové též většinou O cvizčícímii a činnýjmi členy Orla. Jinde
bude praktické Zjzednodnšení pfastoflracie žádaıt ponechání, skupiny
Omłladiny, ve které b~udze” cvičící člen=st_vno“‹ ,Zrušené jednoty Orla
či-nno jako těI“o›cv.ičný odbor „Orel“ této skupiny, podřízený ve Vě-
cech technických IÚ'sıt“řeclí (Orla, jinak součástí skupiny jejíž člen. V , j . ,  ._stvo tvorı. Tento Z.p‹ů“szošb= řešení nastane tam, kde Z členstva čin-
nélho V O.-b ou spolcíoh; je cvičících č.1!en.›u .Orla menšina. T

Ú‹střze›dìim Orla .a Omladiny bude se dohofldnıouti na zásadách.
pro toto sj=e«dnozcıen.í společně platných. Tak jmění likvidované sku-
piny nebo- j.›ed.n.oty špřipadn-e vždy' eo- ipso druhému, ted' jedině tor-
málně eXisztu.jícím\u útvaru. Aby zůstzala .je_dnšOta_ naší tělesné Výcho-
Vy i na Venek zpatrna, nesou »tělocvížčné odbory při skupinach
Omladiny i název ,,Ore1“. Jinak (mimo již Vytčenozu technickou
stránku -- věci, týkající se samého- tělocviku --) jsou rovny kaž-
dému jinému odbo-ru skupiny Omladiny. jež se .o_ ně stejně stará.
I název takových skupin by zněl: Skupflina Omšladži-ny (nebo Omla-
dina) s t`ěl2ocV“ič-ným odbıolrem ,,Orel“. J

J O-mezivše otázku“ Sjednoıcezní jen na tyto jednotlivé případy,
nesahámeı na život žádné Z oflrganisací, žádáme Stęjıné oběti a mů-
,zeme tudiz pře=dpovk.l.á“da“ti i stejně dobrou vůli obou vedení. Pak
snadno 1 V jedno~tl`iVých .místech dovede .szcholpný kněz s povolá-
nýmfii »č`initeliř nproblémš Oflmlaldinsčkvo-orelský rozřešitil tak jak to  . .  , . . pa-
storaci mládeže  Ve iarn~ofls‹ti nejlépe .pznolspflějve na základě naznače-
ných směrnifc.. i

Jsou-.li ujasněny zásady, forma i_ program, výchovy naší mlá-
deže V katolických spoılcích, může“ se snadněji dařiti í vlastní .vnitř-
ní výcho-Va nové g-e»ner`ac'e, která přzispějše jk restauraci katoilicìììs-mu
V našem náro-dě. Á 3 z ˇ í ”

V KAREL MEZII-IoŘSI<Ýz
P Í S E Ň C H U D É  H 0 Ž

,Svět mluvil' ke mně Ve smutku s.a.r'no«ty: J  
. K1^ů.“Džějí r-osnozu na listě se chvící

tvá duše ubohá na slunci ›d`uho.fu hrá '-
všžak duhou trpkou, bolestná jak slza, -A

as když V řasách zhasíná* plo těžkém loučení -- --

A slunce čim výš stoupšez kotouč žhavý,
tím do běla Víc duha tvá pzlìá,“ ble“dłI1Ic„
až na Zem tichým D›áId“cm_ IJ*I'0`VZďY Skane j 0

 a V hro›udě suché zhyne, Sotva Vzplanula.
'\ .
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' , .

V A nìkdnoż, nìkd.Oš i Z těch choıdgců ří_ďkýc“l1, -
“ j L jíž S mdlými "S^I-OIVV zvyklé .llìždskéì clıjválfy

V pžřecı S“tanıı1ìj na echvfilľku V ıpıoıdìvu, A  Ť
` V jak Září démalntů. Zdfeskvíl se krápě cłhflıdá

-- -- ba, njk›dìO= Z n“ì~cl1, až půjde kolem zpět,
j ' Si I”ıeVZpI0me=ne jıìlžlj té? záře kráìtkéf “ í V

_ j jež pıře-d=ZVě“Sř_tíl tu. Sı1'rj'ııftìxZa4l*Jžle*Skla.j %  z
-- -_ 'Tvůj živoft mìa„rnýh_yl= V Své cudné kráse
a »pzlam tvé boçlflestì jen lb“luđičkO“u. tě mánť. V

(A milost V duši me, má síla, Ojclfnno-Vílclëá :)  _ V
Máj krápě chuđìčká, ty p›rO›tO› žít se bO›jíš„-“-V? V

 A 0, dolùfejj jeızı - tvrůšj lľísjt V je dobroftìvý, Ť.   
V tvůj lìłst je Sìlfnýg .Oìn ti Skan-orut nedá! V

je A čim jsi menší mna, čirne jsi høhzč     
tím úže k lis tun Zâchrany Své mužeš lnošut,°ı-Mn

Q

tím Vreujonějt Spłâsa tě V Své rámıě fsležvˇřel -1-;fl V
jen důlvěřuj, Bůıhl sám je list em tvým!

O; h=led.Ť l jen cele šnřitulìtjjsne ky Němn,
mé ch*u„d±O~by ato:u“h`y Szlëzofl pjozkojrnál
S" Nífm Sm=1`t` již nefhroflzí fi V hroudě ZflpŤırah1ê.j V
On k jS;mí`_Škůá Oıdveztě tvé cluze žití dá.  

\ ' _. Í, _

Než! -- Zhasžnout máš-li  p›ì'“ec', pıażk Vsmrtíj krásnou,
co flnıołzvláním Své lásky SV-Ozucitne, V V j

. 'chce k SO~bě htozlubłící ‰S;pláVSy bílou  . - je V M
Pán vzhůru Zvzecìnnıut tě V Svou mi-ru Otčììnıu. V
7 "”7 *“7' - " "' ıı _ıı _-ııııı ìıi

ˇ Nuž, dozčkej ještě, S;-lZilčk‹O~ má ehvělä,
eó, doflčkej fpıoıslłaı,  holřubìżìłce ja.‹Sn'é! .
Již kolem létá -_  hle, jak Září křídla. ˇ

 „jí flbělí S- á S V -A- těchoflu tıožuhy tvé -- --
IV JVV A než Sže nadas, .V zožbaeek tě Schvátí

na Ztišení Své žízně Věčné, Svatéj,   j  
‰ l a unese tě V cloflmov lánsky blzahý, v . V Ť V

kdıe duh«O-u Vzpılaneš -L m Í rflıı jíž, I1żeı,b0›lu -V-V-! L .
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V   DFR.KRAUS: z~s l„ na
NADPŘIROZENÉ POSVĚCENÍ CI-IARAKTERU  DLEV

» " UČENÍ SVVVTOMASEV V V t
V V V je  'D V (ZP-okrz4čoVá„ní.)j

1`*ą;ęjčenV0V by_10fl, žnęiBů»11 5Vá`n'ı1 jıvebize Zlpęr-ovstìfeldnim čin“i„'-
t e lem a ipì ů V o d c eflm m ti lo sti; P ıoı d O- bin ěe Však jažko› stvo-
ření“ duše Závisí do; jiste lıniry na činno.S;ti lidské," V1J*Ťř.iDzinajíc se 1121
ınfiat. Íysíżìoılj pfloclliofldy Zplození, tak tež Z'noVuZro~Zeni Z Ducha sv.
žnoıjí sie na noıchžofldy p;řir“o“Z. duçš. ~ života. Jako duše ” nemůže bydleti.
V těle, jež fD;oøS~tráVd1á{ specificky Vlidszkého ıisztroflji, tak .tež -mlìvlzost VB'o“»ž“í`
nemůže se lSzd;ěliti žduìši, jež je _1n.ra-Vně šflpzatně dislpžo=no;Vána, nemůže
Zůistatì V duši, k`t`eVráš ,p§or.uš~illą Zn“f1z1"a,\Vni řad smž1`t.› h`říche1n.ž Us o~ s zo ě-~
le h O je te d yj mšrafvlnjíľ dižS{Dio=S;ìęc`e na jednáçní ,DOV-S-itivně lspo1uroZhodVu-~
jící ıpłrflo udflensíí mì=los.ti; milost a Slvovbo-dne sıp!oIIuJIJVůs;o~beni vůle jdou.
Zde ruku V ı`uce„.Od_%eZ›iVI"ajíc od Z'Vl-áìšzt-_1V'1ích divů rnilov
sti Bo ží, n e odwpjout áváz S e tato -V y lš šflí pl o-ni oz c od p“ˇ›`řiir“.V
Vloh ja mravní szily. Každý ZásVlužnýjč_in je ‹dżíxl em cele B to ž Í In
ax Z á I od V e ň c e ;llV e ii d; S kým, rozdílným ovšem Zjp_ůsob-em. Tato
Sentence, kterou pžraegn.antně io1`mu.lfloV.al již sv. Bernard; je pšro=
snahu po křest. doikonajloısati neisìmirnělja důležitá. U Z SV.. TomVáše Vy-
Dlšlývá nutně Z cel-Véflhol jielho systemu. V ř ir oz en os ti d- u š e
nebo skažadésho 'rjoflzuınj tvožra V-j-„uči SV. Tom; jest
u 1“ či t á‹ V nima V or`s.'t` U 1“ o Vm i 1. ~o _s t; žgjku t ejlč ny m 'pžřijfletím
m‹ilo“s=ti je duše V›IJıolSilVněna V“ p=řVi1“o«Z. činnwoflszti. a(io«±tfliiicatuVr in debitis
Va-ctiıbus). Za Zäklladš teto“ činnosti pfožvažujze SV. Tflozın. V lit é ct n o-
sti th e ol.: Víru, naději] ia láfsku, Z nichž Zvláště láska -_ caritas -5
pVřViV`lzas=t1`iuje duši nekonečnei d=o›b1“o al Virtuelně Zahrnuje snahu po
Vši Z mrazvnosti. V D u š ei vln il s c ho 1) n o- SV ti n e flpfoz t ř e b u j ÍV pçouze
božské pfřıeˇvýchovy, nýbrž těží ,p‹ozu.ček 13"řiI“oflZ.` mo+ud;r“oSvt.i "aV mrav-»
ních zkušeností. SV. Toın., jp ojezdnávajeo čtıyře ch Záklj.
c t n o S t e c h,“ pioji V Velmi vhodně nebeské V S pšošzemským, směr
k Bıoliu s.e S›tř`íZlLiVým żaDIp=eliefn“L na činnou lřìdskovuısilu. SV. T oi m. V y“-
já ř il se sám Vo' Sšožbě, že učil sšel více Z ožbjrıazu sUk`řižotVaneho než
Z knih; kdo Však stuldufljen jeho uč›enVáž jadíłla si jich. zneeszčaetnýžmi citaty,
pře.sV“ěd=či se ihned též, co jej 'stála V`laxstjnıí;l npflíle až l StuzdiaV V T at o‹

Draoısüüšěch na flpfožehznaní. Bůh ukìazuje tím, že Zákony ipřiroz. života,
jež talk moudře ust“ano«Vil, lnefořestáyaji fpzořd VVlázdVou nadfipiřirozena, že
dílo sVtVo=ì"eni se svýflrni úkoly žije diâlej i V j dzíıle Vykupitelskem. K d y-»
IIY tom u bylıol jina k; Inak' Zakrýval by Duch sv. svými miloS.t-
mi naše chyby a pošetiloflstì Va o=diStra1`io`Vall p“`ř.i11`o=Zene la sociální pře-›
kážky ctností. T a k Z niž i Z e la b y in d i V i d ual i ta., osz-ošbitost;
kfljljľflľflí Dfľä06 Z'CI'8-'ülfll by Sžvůj Význam a Zah“›níZdil~ by se bżrzy“
ınrajvní qu-ižetism, nopzak jpiravé' doko›n.ašlo›s›ti a pfì".izpflo~dožbě-ni Vse Bohu.
Veškerja enerıgie až Zıołd=D“oVě dfnoszt Vyuč ováni a
U V2lP_Q Z;-In la V 1'le_1 V Y C h o V y byla by p“o›t:1ačelnaV, kdybychom
chteli jprejhlednoflutı organıncıky Vztah mezi milosti a pžì'-irołzenosltíë.

V
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mezi m“o“d“l;itboıu a prací _ to činí V theorii nep-ravá mystika a
V ;pr`aksi line čo o b ıoı ž n ů S t k á ř s tv í. J es til! i-ž ie apVoštol_ milosti
sv. Pavel směle praví: Jáí jsem sázel, Apflollo Zalévali, ale Bůzh dal
vzrůst (1.“kor. 3, 6;)-, ,učí tím, že Bůh žádá a p`r'edj)“-ożkládá naše svo-
bodné s.p-Olu.působeníV S jeho- milosti. Z á k on n Ý V ý V o j .a V Z r.ů S t
duš ev nich s ch›o,p'no~S tí S ahá vš ak dále. Jako tělesná
Zda{tnO“S=t pot‹o‹mS~'tva Závisí na Z.drìaVo›tním stavu rodičů, jako dědič-

vady tělesně vrhají temné sve stíny ina. duši a její vývoj -“- tak
m`u.s.í se tež -jako další důslede-k objevižti špfřekážka nad,pfř“iVroZeI1ého
Živo=t`aV,‹`lVli.lo‹st Boží .působí i`Z~de Z`řídk'.a divy. Pone-
chávávdalší pzlatnosti neúpro.sQ'ně Zákony
mravníhoživota,V_ukaZujícS-D=išesvouléVVč.iv‹oumoc

“neVyčerflp-atelnë t.r.p;ěVlivo-sti_, poflníž-enoszti a od-
puštění než V úpìlném O s V ob oz _e n í. Proto Íá-

21 V Y c hov agt e l e sVlabomys_lVných, dušf cìl1lo‹rožbżan1i stiižených
dětí nesmí m7al‹oımyslV-něti ._a rpochybo-va~'ti_ oc moci dobra. Bol e si n ě

á ha ClY„ [odkuıd a. zI)ż'ro=č,, at ;I)=o~nechá Bohu, sám však at Vpěstujre
V těcht-O duších S láskou V.aı4min1.oflsrdzen1stVí.m útlě květy vn“it.ì"níhIo'‹ ži-
vota. UZ dfav ě,V pžlnzoistnyslné mládeže se ,Záhy uzpzlathìti

nžraksi kat. Zásada „Ora et lalbora“. Neochvějná důvěra V D=o.m_oc
Nadpřirozena musí býti doępżrnojsvázena neúnavnou Vlastní zpra_ci. 'Toť
jediná ZdVraVá ekoznoınie S mil_'flos.tí fBoží,' nezbytná pfo-dm.ínka pra-
vého ıbfložkroku.  S  V “

Milostí; żpıosvěcující stáváse člověk ve Vyš1
šíın smyslu zpżriišrıcìoěm činnosti, ve většiž míře „sám is-obě ZáVkó“-

než V Vnřir. stavu. Tajemným coınszo›r“tie'm ,bo-_ žské_ Vpžřiro-Z”enosti,
jjřlVlalst.ňuj›ev se mu S y n B o- ž ij, jediný živou c í Z d rs oj m r a v-

živflota. Vírou pojímáme, mravní lZ'áęs,adVy jasiíěji, ,plnějil a
živěji než pouhým rozumem“. Ve lk o I e po s t m rxa V n í h o ř á d u

, , ., _ I ~ _

nabývá živým V szlëovvein BožímV, jisto-tou, posmrtněhofl cíle a jasností
jeidnıo-tlživýich mrav, pflříkazfů neobyčejného Ídůrazu. ' A pço`‹ku.d m O-

rn í_ et hik a a na ed ag og ik a nezavírá oči před Íakty, ile-
iiiůžě popříti n”e'Zbyt.nos't víry kl Vypflěstění a Zdo›konfaIe_ní mravního
flcl ÍiaVrakVteVru,__sSv.v Tomáš VěnVuje ve S V ě e lt hi c e_ Zvláštní po«jżorn.jost

lásky kV Bohu --car*i.tatsiS.;l jet mu vlas-tnímë dokonáním cha-
l_ZVatí1Ťıcoívíira hledá. u Boha pravdu pro je dusçhą, l'il“edá ì1._€'ı-

ÍJ*o~k0=iš aj _blVaı_žienosiltl pčzr-O“ cit af l-áska ___Dak safněhof Boha. Í'
V P ř i r oz e ěr ---_l 17 av n Í V

-oře c n ě ,,sLıż1n-in-uvm. bo-n.ııml*Ť,s“rzneVmůžese ““1:›oVZněsti k Vvlastní lásce
.‹._... ...- - _~n..v 7 . ˇ ‹ - f '_

l§Vilšš§‹o=hu; _Viçlí_jm.e, ž__Ieł1i. Íi,l.oı“fsjlo»;l,;o~sv_ě, kteří S6 D0f.VZ1nżesl-i myšlence
(l1oĹlí3reo»tViVVěhO,j svět řidVícíh.o_ neu`ZnVali lásku Vk Bohu-, .tento

fvztah ,duše .s ,__neko=nĹeě.n~0=u Byto~.st.í, za V-,Vjäđ,ro _,_mraVnoÍ_s_tÍi.
větlte-ní S..I)-,zo,č»íÍ“v á Vzaifısýté V tom, že ěl‹0|věk}. po pádu, člo-

flìso1l1rož.enýeaošbžtižeVn_ý,,h`říchy neo-dvažuje se .Boha milovatì. ~Jaeh”oe
jako›_-Vtíži-vVoıu povinne-st. D alší d ů V-o-dl nutno hle-

Vlasztnoflstech- této lájsky., _,Je to láska, .jež je ho‹dVnaJVV Džofuze
-B0l1ašViVVCluc.l1o~vní.. od.ev-Z-dan=ozstVì,„ D{ři.mknu=ti ,Vůl«e jk Bfcflhuľ, Vjež chová
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vati všem pokušením -- .aınior eiíicaX” v -plném slova smyslu. ,P-r a-
vá láska n-e._n_i pouze zálib a, ob dflivš al úczta před pofl
V i n n floz Vs t Í ve smyslu Kantově, jak bych-onn je mohli. prokazo-
vati neoso›bnim› dobrům nıa DŤ. zákonům. S k ut e ě ná lá s ka je
možná“ pouze k lázskylhaodné osobě.zV lá s ce př e ná ší se duše
na; osobu. mši-Vlo~vanVéh'o~, ozdvádějic muj nejen daň úcty ` a skutků, ný-s
Vbrž samu sebe. Miluji ci nachází V milflofvaném nový život,~jeho
zájmy stávajíľse zájmy vlastními. P ř e d m ě t e m 1 á s k y může býti
tedy jen Bůh o-sobznši a žádne vidiny iüšaııtherilsmu. J ~e st 'V jš a k
tř e b a, aby Bůh sám překlleznuli nekon-ečnovu pżr»op;ast, jež Zeje mezi
Ním a tvorem. A“Bůh tak uč.iVnil ve zjevení a V pfñpżoıvědech, V nichž
pozVVaz.l člověka k velzižké, důvěrné lásce ksobě; proto lá.ska k-Boh“Íuż
vyrůstá pouze na .základě víry a naděje aj st.ává se nerrozzlučnou
družkżcêu p;onsvěcuVjící 1nil“o=sti. '“ _ V D V

“ Sv. To-máš ro-zeznává lásku k Bo-hu a mravnzost,
leč Záro-veň zdůrazňuje úzkýivztah mezi nimi. My-
šlenka m1'VazfVn.osti' staví mostjk nad.*pfì'“iro~ZenLıż aj -od lásky ' k Bohu
k po-Zemské ;›p*r“á.ci. A kdež jednou za,pruVs.t.ila láska sk Bohu své koì'“e-
ny, tu szpojuje. se hned její pflosvětná, -oiživující moc se stejnosměr-~
nou myš-lľeflnkozu pfl_řiro=Zemxé mravnosti; tu není ~pvo“třeba' k záslužnostiì
zvláštní, na.d,p`řiro›zené motilvace nebo výslovně myšlenky na Boha;
všechno mrzavně dobréfl stává se nadp-ř'iro‹Zeně cenným. ˇ V ~ e

Nauka zo- zás.lužn€o\stii dobflrýfch skutkůz je nádher-
ným závěrečným kamenem “th}omis‹tické theorie, V němž všechny
ideje, o› nichžj jsme jednali, se sbíhají jaıkoz oblouky rúsztífední goti--
cké stavby. -Kat. na-uk az o Z á sluzžel, tot' ne-jurčit“ější t výraz
pravdy, že v mravnosti opferujeme skutečně Vs věčnými hovdnoztamf,
až-e mravní dráhalfiłdská na své velikosti a tragicez Ibn-e-smírně pře-

.Ívyšuje každý jiný VZ-mach života). J ak żoì p* r V ní Z á sa d u v této
in a uc e s tav í-Z sv. Tomáš nutnost, pflředpłošklad, Vže kaž-dý Záslužný
skutek musí nějakým Zp‹ů=s~o~bem vycházeti' Z lásky k Bohu. V, o m i-
los tn_ěnémV, Boha milujícím'Í člověku je každý Vrozváž-
ný V skutek bud' zásllužný nebo hříÍšný _- možnost mravně. indií..
skutku odpadá. ' z " j _ * “ B

_Pzoıkud*trvá V duširnaliłłř. láVska k`“rB*o!hu caritas
-' jsou té ž“. v šVe chny `ú_kjony naše- zá slu žn ě.LJe třeba.
aby naše -vůle stála p-ositivně, byť. jen virtuelně pod' blahodárnou
-je-i»í---«m=oeí“. az--vv,alLVl~oíic..f.,.-lás-ky.,všakzznestačí- sa.m,a.;i'na...-z.z;u..tu sschcaziz--vi
ir ak t er uz. J e- j“ í sila a ž ár nemohou samy usçoo-~
i"á-dati rozhárané lidské nitro, ovládnonuti “ V daném oka_m`žiku`
V ů li a city. Lásıkak Bohu může Zahnati, neb ezpe čífo đšp 'a-
d u od Víry,V“nebezp›ezčí sınrtelného hì'“ích~u_, pflřipıouští však mzoııfální
_.nu_;tno*sìt_ ůmnohýclhi menšíchsschýb, i v oflsžpıraıvedlněném,“-'i FŤ-j“eS~tìl"iž'e=
n e_sÉ»D“ofu.t ané n iž *flp›u=d'y ne j sú ou krocenyz ìÉetězem_ nà'bÍy-
tých ctn.o‹stí.. Vž-dvť m-usifirne, bohužel, dhoťznati, .že  din* b“`ř5~sí ' ei-4
si ,ai ně D~0«0l‹.aflT1žiCi<ili Vżvstupňorvanë żbožnoslýzir ajs.lìáskfytkl'BOhut,a=Stá--
van se neøp'r,1vet1vynnı.l vzplano-u hněvem fa“ nevozlí."1p“ožs~kvrií›ují=*sie
nep.roZreVteleno~u' řečí, Zatim* co u mno-hých neviěrců kons.tatuj*em`e
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op-ravdžup“e.vno›uV sešb-e«vládu. Z de p O znáv á me ne j lépe c e nu
a po»třeb~u vyt.říbit.iV důsledně Za. všestranně svůj
charakter k' výrxažzníémuż vyjzádření nadpřiroz.
principu c.tnzo~,stí. -V » Z in ,V V “ č ;~

Ví S'vý-chovou charakteru nutnožšzačíti jViž V rodi-
ně, již V nejút:lejš_ím“ věku, a vésti ustavičně k sebevýchově Va
ctnostné.mu životu. .lení ve l`“m.-Vi; hub o c ez Zíaložené, Bohu úplně
odevzdané duši' nahradëí často milìoflst a nadplř. láska k Bohu a bliž-
níflmu všechny nedostatky svýchoivy ale .p“řir`o.-Zené pžřípgravy, Iüžodiobně
jako genius vymyká se pflrfavidšelVným, obvyklým míethodám vzdě-
lá.v.acím a iV~ntuicíV dosaìliitıje svého cíile. L á sk a k B o h u musí r ů“-7
st i, zd ok ona 1' O-vati S e, st.áti se hybnou silou v  oboru
ˇvoılçním, Z níž .ostatni pudy ia Zájmy žijí a ,pVůs>ob›i. P r o to s e st a-
n 'o V iłs- k a mi r a vn í ho je Velmi' ,radno vzbuZov.at.i co nejčastěji
dobrýúmysfl,pohnutky víry, myšlenky na čeıstż ai slávu Boží. T im-~
to aktuelníżmž stavemł živé viry a lásky blíží se duše svému
idieállnímu Zpfůsoıbu exizstence. J ee t e dy do ů le ž i t o“ už pl o ložk O u
lsrıah rpżoi- do«k.o.nalo›sti, pá o 'cl .st atn o u. úlohou vyšší aske-se, o-meziti
ëvzlíiv. čistě pžřiroz. zájmů ja puždıů, pflıodnětýy a ideje sfkutků flodvodití
'Z čís.téhVo Zřídla viry a lásky. P' roto živo-.tç żp o- dl e eva ng.

ad. áľ obj ek tivjšnlě vyšší? h'o«d1no=tu, než. žišvzot ve světě. Oni'
umøfžňú-jze,V aby duch lidský p“lnějilod*evZda'l› se v náruzčílásky k Bo-
“hu,i5účinnějifzořezeáváš výfhonky' smyslnzoısti aV sobectví a celý řád ži-v
Ťvsota staıví úplně Z azesblezprostředně do -služeb Nejvyššího. T o t o
*niáb› o e-sožus'-tř~~e dě ní ž iv ota kx B o hu ne Z n amzen á
jo oh uzse n í, n e' pl or o Z u mě n í mravním úkolům nynější doby.
Vždyť lá ska k ,Bohu obsahuje lásku k lidstvu..  vště pfuje
V fsırdcef-ìoiatřičnoflu úctu před .Bo.ži“mi tvory. ona proniká. tl ači se
`naÖpo‹vrch, aby os.vědč.iìljˇa svou ,bjožs kou moc a' Zúrodnila Zp r ai-V
lilý s hynoucí S vět. Aj to je zajisté nejv`Znešenějši úkoltduše. mi-›Š

Jvlostı pjosvěcené. V ` Z  h Z , ' .   “
Ĺ (Oprava: V první části článku -4- v č. 1 _ -- V odstavci druhém

:fětě sčtvirté. vynechášno omylem sil-Q vo: -„Zdánlivě“ --_- Ve větě Dázté: „ne-
; l_a,9;iánský';° =-V--V takže má Znítí: „-,_- musil usto›upiti . Z dá nl i V děs rozdíl“

Dřzirozena a nadpřirozenaz. íB_v;lìo› nu-t no dlokázati. že D* el a g i“ á. nský
pojem svobody odporuje Písmu sv. 3, Zkušłen‹ostíV) 4 ' V
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^S~áhl“i Yjssefiii-== “n+eclávnVon {Zn,o`zva“13io‹ sztaremj svazku“ iemlžorvý-cıh ˇ,,Šléê~

ˇpěji“_ZfVz “dìo`rÍnìch stačil vypžlaíšitiiř znova celé hejno“; my-i-ż
fzaášıøs Se, až nflvžáy Z n.S.øzáaıyV ve náiøvnhých ~ flnıøflfølćh

zniÉatoícliÍ =Ogži-vl Ijroflblém, iehıoıžř jšgfou. ,,ŠlélDëÍie'“ tak 'ìná-”-
`=fZoírZn`ý1_n, vyjáżdřetním* 'D sí' o bÝl““énr h a rm oni *e“ e ii r a C_Vl“*íjöì"u
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S . Ĺní to jflako= paradox - takzoıvýto pzroflblěm _- a chtěli byste slo- '
va jzilnými Zaměnit; ale oma trvají p=eVně na svém místě a právu .-
La tofl tak mate. ._-4 Pr a V d a chceš tu Zůstati pırav-džou, pfovněvafldyž jí
pa_tì"í p“rvn'í míst'o› mezi êpfloštř ebamt živožta, na ní životu nejvíoešz Zá-
leží, Jde ~o‹všernij jo“ pravdıu* samu; absolutní z-~j ne żoı miniaturní ony j
“pr“aVdy, t. j. pıo‹u;ě~ky' hašteřìvýelıì ofldbzovrníků -- tedy V. 'o p r a V depu j
Z j e V e n o u. Ale tatıoz přece nemůže h-lle-dati teflpflrve harmonii S _k r á-1
S o“ uz takovozu., jež jí pfloıdìstatfo-u svozu odžzpflozvídá --› tedy s kr ás fo u _
abs olu tání -- V; Boh-u.; Vždyt Bůh, jako souhrn V še ch doko-
nažloflstí, je p=ravd=a i krása samza. p

A nás také n‹esfloflu:ž:í poměr p=r:aVdy var krásy V Bohu, ani vzájemný
pfoaměr jejich iln abst;raeto=,i pfo~něvad“ž. jsme zvyklí, slýohat je Vždy
“vedile* sebe; staly se nám tak Zrovna sym.božlze1“n› harm-oznìe. Ale jde
=o-» krásu, která není stiejnorofldá SP. r aj V; cl o u, která
prazm-ení Ze ps v ě ta S t V o ř e n ě h ofl a V nás samých., V přirloze-“ L
n.ý?c“h 'schoıpžnozs-tech našich... nachází svůj ıpçrinoipfl pžoıznávaoí. A tato
nám nebyla Zjevena --l asjpflo-ň ne tak V *beZp‹rlo-S`tř=ezdn“ěž,n jzakofi je toflmu
'u rplravdy-. ~(Nej~sıp›íšze\ :Džro«tżoI že není -sęozlí žzivoflta, jako pravda., nýbrž
přece jzenozm' vzá ené oivooe, dľe okozlnozsžtí lidem Více“ nebo* 'měně --j
ren-e n u t n ě -- do›Salžit;e.llně; dzesert na szto“l“efl života.) -r Ovšem, je
nesporno, že pravda Zjevená sama již má V sobě nesmírně bohat-
ství k.r`áıs.y, takže“ stačila jníż nažsytiltti duše tolika světců. Tito pàak;
třebas dříve hl„uzbfloıee› pıoıznávali a milozvıali krásu pvřir;onZzenou, od- A
Vrhlzi- ji, nšašdpíiiroflzezným“ světılem ozsvíceniš, „siout stercozra“, aby se
vi živofltě Svatěmrz radovalçi jen Z krázsyj duchovní, Zjevením nám
sdˇělienlé.; (,,Ju.szt.`izt'iae 'Doımini reotae, l a e t iízi. o a n 1: es S “ O ofl r da,
índieia D; V-e-raš - -5- - d e S fi, d e“ r a b“ i .lvi a Super aurumj
--› et dulľcišo-ra “s»_L1lIJIeır mšelšzet ÍaVu.m“, ž. 18, a j.)“ s-- Al-ez pio-
Znání téìtoz krásy V Bohu, » čiré, absofllutní, Znamenáž již mystickjě úča-
stenStv'í na žpıřiro-Zeno»S4tìi Bzożží,“ jehož d*oıp“řán-oi jest jen Vyvovlenýmj
V duchovním ž.i.Vo~tě_ vysıokoı p›okro~či,lým. Ostaıtnínmv nezbýv-á --
àchoeme.-li., jak nutn-ox, uv“ěs;-ztšiš “vše“líko»uÍ krásu. ve VľZvtah~ k Bohu--2“ pů-

-_-'flě 11_BŽ'~ Dłožználvatçi krásu -Boží je-hop d`íla,j- -pırbstvř'ed.eč'ñě l
“ve”cnroıu Z Ianalögie“ krásýˇ stžvioıřezněj. _ “ ,  

Než Zde- pırıávě ukázalo se ozpzě-ti dílo p=oŤblo«udilě Svo-body lidslłé
důsledkšetm Svým, n u t n o s tí Z j e V“ e 11 í' p r av dy, i zpìokud je tato
]Jì"_ìI`0'Z ľ0ZU„I'ł1ŠľI11 “DžoZnateln_a _ć vek, nemaje krasupřímo ZjeVeno›u,t 3._Í 13' ',* ˇ - Í ' h ,.‹ _ P ' - ' . v n..v høzznnøzaf-øjzini vzxahz ıż Bøhn nvøúènflóasssaìói“ša
tivně Zařazenoıu, s.nadlno»ju1`;p1ívá jeli na Vjfleflmıejoh jsmyslo-vých, jimi se V
zoıpıajı a činí tak flpflříroždu. sa-mžu. Výìhradním pıředmětem svého elsteti- V
ckého- Vniímťáiiíg Ale V to-mpbyj-ev-Št.ě nebyloı Žla; řeěeno je
-,íxlfljáclnětıeh Zemfí“ż Í- jf už-íV«e“jtee jí. Než ězlovvěk ve sfVémjo;p“o-jení krá-V
Set“ Zevwflel Vjflbal 2f‹“›f‹“‹1@ “fl=‹“1“if1f0»2eflësI“±0‹› 1 zv=0›1‹flà se fýkài I›‹›ž-YS-ky _Z1€Ve11eho Z a k ofln a p; ř i I' O-_Zle n élhtofl; tenijoı totiž uklád-á ve je;-.

"filtr °ł9'Ý?1§*jž V? Y 5 M10“ ,k'0`11f=°11›  iìffijľëj isfijflërľłłiüe a msełežjsoffijf
3171 ~V' 7“1“Ýj0“fe 05ľÍľ6e“Í11Gksë›m (a ipırotoı- by vntohl býti- nazván `tojflm“t'

=`0ŠÍ1I“€“đLI Zflflkı DVYITOÉBHY jakýmsi ,.obryszo›vým.“ zjęvęním také. kľáS“y,)_
A to“ prave se nam někdy Zdá. tak n~ešpšř“íje“mnýím, tíživýnı, že by..
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.choflnl sil tu.to Zá.v.aiflZno=s`tí nejraději v theorií oflddispžufltoflvali a V praxi
_- -p=“ro‹m.inulí-. p V L _  “ '

B . Ano, naše lidská slabost. je k taknoıvěmutąol řešení. ve-lìmì naklgox-
něna.. Je to; sr d ce naše, jež; mívá argumenty, ,o~ kterých rozum
neví. Věčněž chce kvěst či a věčně se chce koclhlat žní květů celého
žívìoltia, jak k-oflle-m V nesčeštných krászách bují. Za dne S motylem se
oflpiájí barvami a vůní a medem. Z večera u Svpżlašvu nas=l.o~ucha kaska-
dám jarních vofld a' mžučí se hledáním nejškrásnějšílho; to-nu Ze, symfo-
nie vëoıdí žívofltai -- __ A V noci, když les ožívá- druhým. životem-,
svým, tajeınně krásným, a měsíc na jpiasekách przożstírá hebounký
ko-berec ku tanci, víl -_ tu srdci nestačí jižž vlàastníì život; spfllynout
by echtělofl S ,pżřírjofldzolu _ Zahr.ado›u Věčněhoı Duchaı, a jako- dech její
vlfahíf, d.ozlletno.u.t až k lhlvězdám. Ráno ,p ak Za.se k Výchondu svému
cestou se vrací av Jehol jedìilně Září. se slunit, kvěst touží a slí-
buje _-. -_ _- Ó, srdce mo-týlí, kdy, 'kdy se nasytíš __? Kdy stane
let tvůj raději na velżehoře, S níž všechnu krásu je-diiným plojmeš pęo-
hledem ,a nebudeš Ztrácetí síly a světla Svýžmj stálým pfřelétáním,
tá-çpáníëml a blofluděním -_? -_ -_ Ale ty tam ani nve-toužíš dozletět, tam
do výší míru a “čiżstounkěh-oż, llehkěhofl vzduchu., proto-žettam kvete
jen bílá pžrotěž a slabě jen Zavoní růže _- .alp=ská, a to ještě naska-
liskách těžrkofl plřísútupzných; a .pak -_ stojí námahu takovvýtofl vzletl
Ty radějçi“ tam dole se dusíš V těžkých vůních na celuj-eš' nejrůzněj-ší
květy _- .al ani nevíš, Z ktereho- to květuıuzraj-e ti také jedno-u ovo-
ce, osudçně ov oflce pflžolzn á ní _- _- Ani ne-tušíš, a když krásovu
dne nejvíce budeš opıoljenofl, mráz noflční mšůżže' tě Zdrtit, a ty n.ed~z0=-
letíš jitra, jež ,pflřináší pžrołbuzienířa očilštění, 'tży,nvedoflh.ledíš 'Se Výcho-
du sVéihlo=, jenž je i tvým! Cílemž _.. -_! z  j

_- Je mi rozumět _-? .Srldcei chce hledat samo svou
žeň 'a nápoj, nedbá nešbvezzpezčí a směje se vše=m»vůd.cům; a V tom je
jìehšol blzud. Zapjo-m-íná při tom, že nehledá. jen 'samo pro sebe jakožto
pouhou částku bytosti, ale že celý život pıoflžívá to, c-o srdce -;pš`ře-d-
loží, at to ľzdravě či j-edìo=vatiě --_- _- A ten život pìêřece musí ~-hodně
sílít a Zrát, aıby djojspıěle určeného, k bilahu nevyhn,ute.lněh.o› cíle! j Musí
D0«CÍiVě VYhI€=CläVj'a:tľ Sftelzkv s‹p'ofllehl;iv;ě ,al pflìiímze, aby' neníínul se po-
slední, r`o-Zhoidnovuı stanzi`cí __! A jak j-e mzošžná cí-levědomiá fl takováto
Qlìsflta po Šáltadných okli-kách. srdce, o nifclhłž nikdo neví, kde
s ončíl -_-. l ' s z ~

a viz: spat“1ˇ~u“j›eš tu stopy Něko-ho-,který šel? před tebou celým stvo-"
řením a který neZb*lo-udi_l“, -protozže sám, jediný“ Věděl a stanoflvil ~ ce-
sty; vidíš š„l.é_pšěje“ Vel'i,kěl1o›, které n~eZk~l.ażnrolu. -_. On,“ Bůh,-je to
Sám., ktefšrý ti je již od malička Jukazuıje, a to Z-ceılai“ neklamně _-
S V ě .d o m.ím~ .a a u t oz r í t o ul, příkazy“ szvým-il í Církve své.
to›bě už toitak Zevše-dněl›o›,Ĺže i ty šlěnD=ěj.e sfvatě Zároveň se slo-V
lidskými o=d.mítáš, Zlzehčuješ, ploıněvadž. chtějí pro tobě, .bys právě
Íilnji se braloz i a ne b-eZuZd-ně těkšalìoi _-. ; Anlo‹,~-ty- jichž již vůbec  ani
vním`at;í nechceš, p'rovto›že jsi Ztučnělzof ~S-eb-evěvdžomímesvým. _- _-
seisl'avn-ostně koflříš Bohu a lv-elebíš ho nejvznzešeně-jlším-í jmény a
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dokazuješ .liáskıı k Němu i umělre-ckými -díly -_ a Zapo-mínáš J na
Slova Szplasit-ìelše‹ˇ: Ne ten, - k;do=, mi říká Pľažne,“ Pane, ale ky dzoz* p l ní
V ů l=í Otce pm ého,  který jest: V _nebesíıcll1., t en jest, který mne
In iľl nj e__-. Ty Vážíš- si také Církve, jejjíhož b~o=žského Zřízejní- ij pzo-
slání, jejílhlo kněžství a jeji duchovní vlzáżdy. Ale to všecko jen jako
in -aäbfsfltracto, theoríi; chce-li, Církev Vů či to-b věd pro-jeviti svou
bo ž sk y au.t;ozriszov“anou ,pžravomoc a žádá i pzodro-bení se, - hned
vzkřikneš pľ‹o>výšfleně .ve .své uražené- samo-=libos.t.i 'a ukážeš ško=d-o--
libě na něktżerzý lidský nzejd«ozst.altek její Iltřeb-as tvoje byly mno-
hem horší), který, jak se djoizmèníváš, stačí o=mžlu,Viti O-dejpření  po-
slu.šno›sti _-. A ne-jen že nveżzpžoısleclineš, ještě hrubým nevděkem a
urážkaıni neváháš kam.eno-Vati svou Církev V jejich p-ře.dstavite-
lích. (Nutlnàovzzovš-ezm :míti na mysli ka t olli ck ý ,p=oflj-em po- Církvi ja-
koflžtof sp=ozlečnøosti v i d 'i t e l n é, tedy Ze V š e c h lidi po›křt.ěnýc-h se-
stávající, ne jen Z ,pflředurčených-. ke. spžáse, --jak učili- blludaři.) Ne-
db.-áš ani .tu slov B-ozhočlo-věka,  jenž praví: Kdo- by pak c í r k V el
nepvoslechl, budiž tobě- jažkofl-.p oh a n ja p,ub lik á nl _- p

_ Rzo›Zu,míš mi dobře, moje čes ké s rdce _-'P Uvaž a  pro-
hlédni! Viz, že v Zlhč ů r u ve-do-u šlépěje Velikého, navelehoru, S níž
Všeflcfhnuz krásu S V ě t a szp-a_t.řuje}~m-e, a při tom -jsme n e b ii tak blíz-
lí-Ol; na velehoru, kde jas nesmírného Slunce, živného Zdroje pří-
ro dy, Zároveň do- duše padá s mírem B o-ž-í1ni_-. Nevěříš V ten-
tovrcholl je-dnoty 'P _- Řeknu ti pěkná slova, která mezi jinými
sein‹tže-lncemí lze' čís-ti V re.n›e.sančníim Zámečku i'Iel;lbrunnu u Salcbur-
kuz, Nu m en V el dıižs sit a iu n gi t-_-_. Jsou napsána jako vý-z
klad, DÉOIC1 krásným Íreszkem, I které -Zná-Zorňuje “ Sedmero Gracií
(Ch-ëlľiľ-ëk) V rplřátpelsnkém, hovoru se sedmi křestanskými c-tno~stmi.
UV-až-Hi, o těchto- slo-vech i .synıbolul  , n  
j l'€`Ště_ ti něco řeknuı.. -_ Po-vzo-deň' ultjvořila jednou vedle řeky
malý ryibniček, který _Zů,stal,' ikdyž vžolda ošpfiadla. Vír mu totiž, vy-
Vrtal hllublo-ké dno, ,aľ vżoldafl si Z řeky .pêrotlači-la řidkou půdou přítok
i odtok. V rybníčku byly ryby, ko-lem ro-Stlzo“ křoví, a poněvadž
.ìisjozu lidé hodně ,daleko-, ,bylo t-ol mišlé, , Zadum.a[né- místečko. 'které
Skýtçalo obč.ersžtIv“ení pa Vergilžołvské myšlenky. Ale běda _- jed-nioıu O
svátcích jdu Z.ase navštíviti svoje ,,jeZıírk-o“ (tak-jsem své místečko
Í~iÍIıL1.1ž0PV&1=) -_ a co V něm vidím. rnísžtof jasňoučké vody a rybiček -_?,
Zelené řasy a sliznatý kalž, O-b'rjaZ hnšilžolb-y, p=okr,ývaly břehy i'Zby-

Ý0“ KZ Ž Í V É ř ek Y, a pr-oıtov Ztratilo i krásu svou il ž iv o t svůj. -_-
Rloflzu-míte mi, vy všichni u nás, kteří /Ĺ,n:as.to‹lujetıe S r d c e "své a

krásu, a vrháte jim V plo-dnož štěstí -živ ota, kvetoucí jen V jed i-
ný c h Šléžpfějíchřp az. __? Kr á si n é jefzirkofl Z a hry n u l o, protože
Ztratilzo S p-'ofljení' si živou. ře-kšou, Z níž ,pflo-vsta-lo!  

M j Ovšem, má to naše srdce české ,jednu pfloıleličuiícjí oko-ln-o-S.t:. že
veliké, .a nikdoç .se jnestaral. o to, aby je celé pravdou zachytil

a ,na,p‹lln~il, .aby J-na j e h. o ˇStrunu Zahrát dovedl: spíšej vyhnali 'žáky
lVleto=dějovy -_. Ale o- tom snad jindy..   C .
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SÚCTA PANNV MARIE NA__vÝcHQDÉ -_- JEDEN ZE
SLULUJICICH BODU SE ZAPADEivj.*) S

P. Fr. 'Wierc-i1“ísk_i “'l`. J. _-; Z něm_ přeložil Frà Alfons Zadraži-l O.. S. A.

Naplněn n_ejvrozušczněj_ším přáním :pąo církevní- jednotě, vyjádřil
nedá_vn-o= Svatý Otec Pius AXI. svo-u_rado=st nad tím., že mezi kato-líky
a Věřícímçi Rusy., bohužel old nás o-d~lo-uěenýmzi, dosud existuje. s_ilná
11ad5_p‹ř`ir-olzená páska, víra ve Skutečlnıou _pžřítolmn_ost Páně V Nejsv.
Svátosti .Oltářní a poboflžzn-o‹st k Neposkvrněné Matce Boží.

V lmešnímz Í-oflrmuláři, 'je-ho-žx s-e užívá mizmo dobu postní před
svátkem veliko-nfloıčním a do-ko-nceı i V »do-bě ąpžostní V so-boty -a ne-
děle, téměř vždy jmzénoz Maria se aspgoii šestkrát vyskytuje a to*
třikrát jako- ,,nej=svě-tější, -nejčìs-tší,_ přeszlìavlnlá panovnice“. Tato troj-
násobná vZp__o-mínka jest ve formuláři lit.urgie p=onstn_í, t. j._ ve formu-
lářibo-hoflslužby, ve které, jako u nás na Velký pžátek, řádná sv. obětí
S pro-m-ěňo-váním se nepfř-ilnáší, nýbrž kněz po“-uze Tělo Páněipřijí-
má. -_ Po sv. při_jí.m;ání .p-rıosíz kněz ve iormžuláçři sv. Jana _ Zlato-
ůstéhžoı denně Boha, alby mžši svatou přijal ke cti všech svatých a
k tomu připž;ožjuje: „Obzvlášť ke cti naší přesvaté., nejčistší. nejhla-
ženější ja ~_pfře_svaté p,ano‹Vn“iıc_e, Bo-holrozdičky aflpoflvžfldy Panny Maflrie.“
-_ Chor věřících k to-mu pž-ři,p-ožjzujez „Důstojno jest, Tebe V pravdě
lılažženoflu .. Clhlváliti, ó Rodiičko“ Boží, která Jsi pzovždy blaženou a
ůpzl-ně bez pıolskvrny Matko=i1.naše__h.o› Boha, Tebe o~sllaVujeme, která

"VýíV{ý'še"ně_jˇjš "íñie^Sjrˇo}Vna”teìliiěĹ"ííšl”aVii"ě`j`ší"ři n'e"ž"iSera'-“'
iíni, ıneboft Ty Jsi bez pflo-rušení Boha, Slov-of p=o-rozdila, jako skutečná
Bolhvorofldičkafř -_- __. _ _ _ - V

, __ _-Úctıa mariánskáë jeví se též-_v řadě církevních modliteb, které
modzllí se kněží při veřejných“ slavnostech nebıol' na žá=d_ost` zbožných
věřících. V nich obsažené v.ý'r-oky ofsvědčují co nejjasněji živou
víru V 'přednosti a moc Matky Boží. Ĺ i _ Ä

V knize. ,,Akaıti_s“, t. j. v -ovificiuke czti Potěšení zarmo-ucených,
Maria, pıofldofbně jako _v naší litanii f:llo~retánské, takto je Vzývánaąz
,,Po-zıolrujíce .proudy milosti, které se .fpêředf Tvým Svatým o-brazeflm

ji) Vyšlo v I.nn“sb`rucl‹u, Liebfrauenbote, 1925. . o
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vylévají, pflřeblaženáx Rvoldiěko Boží, která Jsi mi;lo*stivo~u „Poflmozcnicìí
zpìrofls“ícíceh.,i Ochránkyní souženýcihš, Nadějí Zouiajicích., Utěchou Za-.›
rmoucených, N.a“zsycení}mz lačníc.ích,; Oděverm, nahých, Čistotozu pan-
nen, Veůdcem p›oflu“tcn.íků, Pomocníci ıpracuíjících, Světlem sjler.pých,„
Sluchem hluc.h.ychz,. Uzdrzaıvenıni  nemocných, .pzťějeznie Z vděčnożsti.
k Tobě Bohu alleluja.“Š (2, kondak.) i e  l í e

A V kánoně díků.či.n.ění ke cti sv. Boží Rodiičky nalézámze tento
vrouczí a Zb-ožný výkřik llifdu. k Marii: _ „Raduj se,` Ty Zno*v~uZì'“íZeni
Adama, P'an;nflol-Nevěsto Boha; Usmrcení pıeklża); radujxse, Ty úplně
Nežpios-kv'rněná, Stánzku Vládce všech věci, rad,u.j,se,. ohnivý Trůfne
Udržžošvateıle údolí světa.“ (lrm.o‹sž.)= 4 j Q ` L , l i l

V ruském církevním ršoxce lnale`Záme mimo n._á.n1.z Známe svátky
marián-ské ještě svátek „Ochrany P. M.aıriže“ (Pokrov)-- V měsíci
říjnu. a svátek Oběľtozvání Marie v l.ist_o;pfladu,Í Z nichž poslední
lidem rus.l‹:ým vždy velmi slavně byl Siaven... Před svátkem Na-v
nebevzetí P. Marie! je sftanovve.n ětyřic-eztidenní půst, :n›a.profti atomu
svái“e.k Pozěetí P. l\/larie, který se pouze cıírkevně slaví 9. prosince,
ma novjmfenoflváníz „Pżoıěeií sv. Anny, když nejbl.ah.p Pxzoidičku, Boží
poěażlla.“ i ” - ` v ` 4 .

l Na szvátek, Zesnu.tí;P. Marie (15. srpna. t. j. p›Od.le-lkafltolˇíckěho
ozjnaěení na svátek Nanebevzetí P. Marie) -Čteme lv církevním
ieogaru (aniiioìnıě): „Při pflorofldu :Zachozvala Jsi íp%a›ne.nství, při Svém
7;esnni“íp svět Jsi neoz~pu.st±ila,e přešla. Jsi k Životu, která Jsi Nlatkoíi
Zivoía _a Svými» na-ofldlitibačmli vykupuješ našeduše Ze smrti.“  

p Nevsěeině. jsžoıu kostely a ještě více je kaplí ke cti nejblah. Mat-
ky Brioržíl v Rusku, H jejich ozdoba je vždy ve-lžnifli bzo«li.atá. l\ìebylo~ by
těžko," nalézti v ru.s:kěm. »d.oš_rně mża.rizánsk.ýf ozbìraz.. p Ve“ větších mě-
stech uctívaji se velmi často obrazy mariánské, před nimiž Zb-ož~
ným pžrozsícím se dostávábohatých. milosti. Nem.ocní„ nebo jevdnżoi-
livci V d.ůležlit.ýc«h rodinných Záležitoflsííech dávajzísi. takové obrazy
v doprovodu kněžstva doznášeti do domu a tam pořádají delší pfl;`z--9
božnosii. Často-Za zpěvu čeiného chóru, aby si Vyprosili' požehnání
Ji/naky Bøži. s     “

V n

- Na vesnicích. vynášejí takové obraZy,ioflbZvlÍ na jaře, đžolQ-3
\(_/)(

‹'~'f~C'D<

polí a =1oro=sí skrze p-římluvu P. Marie -o pzožehnám pro 'budoucí
úrodu. r . - l ' .

. V Nložskvě V kated;r`áll<-:z Zesnutçíš P. Marie bylo (aspoň v “ době
- _ .p_ře.dbolš.e.v:.ickě)-.mnol1oš......s1a:S.mých-píoflb.r“aZ.ů....-B„-.-Ma.iIie.,LĹ.kÍ[;e_1:ě.-._siaI.á_-.-.y§.1.::.

lg-oknrížat^ia ruská úmyslně Z růizlnzých měst své říše .do šhíavního města
dala d~ošp;raviżti., aby si tak .s.o=bě, jakoflžtofl vůdcům Země, co nejbo%h.a_'tší
pcžžehnán.íe P.. Nlfa;r“ifle Zajist_ila. V Pe=i:ro=hradě na hlavnítřídě, Něvfl
Skěmż ;pľrıożs.pIekt.u., sifloıjí nádherný chrám ke cti Ka.Zaňskě Matky
Boží. Ve! Zb-ożžně .úctě pžřechèo“»vá§vají Rusové na ysfltěnáczh této svatyně
klíče od bran oněch měst.. jichž se Zmioc.nil.i. xU k›aždéhO› klíče jeflná-«
pis, uzdeáva.jí~i'cí, odkud. klíče ypocházeji. V  y -

í Též mflo~dlitb.a „Anděl P'áně“`-žije v ústech. ruského lidu, ale
s poněkud Změněnýrn Zakončeníím (pflocházejícími ovšem od .sta-ˇ
rých církevních otců): ,_..Boho«rodičl‹`;o=, Panno“, tak se mzodlí Ruso-

. --. "n
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.-vé, „bud zdráva, milosti plná., Pán S* Tebou, .zpožehnaııá Tys. ınezí.
enamifa; pozžeflhnašný folflod života Tvého, .nebot Tys l(r,ista,íSrp“.a§i«

tele; našich duší, ~p.ožnoid.il“a..“ ęv- , c , „ .
. , . V . . “

Obzvlášť ~.potěšit“el1no!u pro nás katozlšíky jež kniha autora Zvier-
die- Ne»p~ok.lzocdn‹yjel Ludi, ~v nížf ci.tu.je se výrok jednoho, starého,
zbožného ruského kněze, že ruské církevní knihy samy o sobě vy-
dávšají svědectví ve ,p›r`os.pělch Neposkvrněnéhšoz Poščeıti nejblahıoıslafl-
Vëflěiší P. Marie..   “ , l e

 Skutečně, kdo- sloęvům, -denně o‹p=akflc,ıvanéh.o- mešního; zpěvu, na-
holře uvedefného, rozumí a  jejiıcšh; význam oceňuje, ten ,,o po-vždy“
blažené a úfpžlně ne;pšo=skvrněné Rofldžičcie- Bo-ží“, naprosto- nemůže dvě-ve
diěänzý hřích ..pzř“i)pžn.s“títí; ožbtiížena ' a otrocztví dábiovu' ,prożpad-liá,

I )napr-o.=s'to ,nemohla by přece' býti ,,vyvýšeżnějši než Cìherubmi“.
l "Ne-smírně mile p1ůsžoŤbí`~ na k.aJtol.ic“kého návštěvníka .ruského
hlavního města nášplis nad h.lavní.m.Ťpło=rtiálem. nahoře uvedené kathe-
drálzy ke cti mšiilosžtnéhżo obrazu Matky,,Bo~ží Kazaňské, vzatý Z meš-
ní liturgie sv. Jana Zlatıoflústéhovz „Po-vižzdy blaflžená, na.pflrosto› nejpo-›
51‹;_vrněná a Maítìk.a ínzašzehżo Bohzaj.“ .-- Marně hle“d'.aj.í novější 'pr`o.tiv-
níci staré rusżké viry vytıáčku, že pzrý ona lpřekrásná slıoeva vzt.ahují
sena ne.p‹.o=ruš±ené ıpšanenství Marżiín-o.[J.ak by,,p=a.k zůstafla Maria ,,zp“o-
vždy b=l_aže~no=u“t? Jıakš fiby ,pžak byla pod.le`“ knihy, Irmos „úplně bez
poskvrny ia; .Smšrtí pšekla-?““ , í p .A í l

í t Co se týče textů; ru.-snkých církevních knih, za ty nám  p
v otázce Neposkvrněnéhoz Piioičetrí nej.l.é-.pe názor stçarých theolzogn
ruských. Tak nal.éZzám~el na n»ek.at=o~l.ické theozlozgické akademii, z`říze~

*-1 .C1
O(')<

›-en.

né od .metrop~o.lity Petra Mohyly tv Kij-evě od st. 17. proíeso-ry, kteří
se zav,azo“vali slibzem, Nepo=skv;:ně,n.é Početí Bo~horodi=ěky vědecky
obhajozvati.. Na severu v Položcku eXistu.j=e. mezi Schis1ma,tíky ‹ Bra-v
trs tvzo, ke cti »Nže'çpioflskvrněn,ě VP-očatıé; arc.iíbiszku=p“ .Lazaruis Baıvanoflviěˇ
.Z Černígova složil? r. 1648, kázání o této p*ravdě věrouěné; a p`řed›-
st.ave,ný_ sl.av11éhž_ož_ jeskynního klášžtera V Kijevě v`y's§větıluj-e ve svém
díle, které vyšlo r. 1639: „Klíč k vp@olznání“, že Bůh, matku svého“
Syna od dědiěného hšříchu uchránil. Tak tedy .učení o Nezpovskvrflf
něnémr Poěetí bylo n.et“o›lik‹.oı věfldezcky, nýbrž i ve rv“í1ˇ*e lidu, í jako
v P-o›l*o~cku, a.. v církevní činnosti u.ě.i.t1elské~-zako`řeněno. '
, l Bzoíiäužžel 'rozšířili Petr Veliký s.vouf, tak málo církevním duchernľ
vedenıo_lu, reÍormıní.č.in'no‹svt též na tentfo článek víry af ve svém bez-v
mezném splávornaìmu úplně zakázalo- Neposkvrněném Početí P. Ma-

Článku víryv í' ofíic“i;elní th.eo=lžozgi“.i. výchzodíní. í . t í Ť
V Odidáváme se radzostné naději, že Maria Panna, Matka milo-

srdenství, národ ruský též provnošny pobožnosti k ní brzy kjıeidnofltě
liat.o-lícké“ víry, .plřiverde'. t  l p . A l

POZ11á.mI‹a: Všechny texty vvpsal' si Spisovatel Z ruských církevních
l‹nl_b, kterému ízapujwčili ruští duchovní. “ že tí . i jl Q ř

ˇ ' ø , \. I ` - ˇx

. ı .
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SLOVANSKA HLIDKA;
,,SLOMŠEK““ V MARIBORU. 1

. Nepregledna poljanal) se razprostira pred nami: izoranafl
je 111 caka Se_]avoa.2) 'Njıva lzivljenja je to, `in, čaka na nas, da
bomo Sejalí Seme reSnice3) -- večnega življenja. í ˇ '

Mali Smo Šeřľ) in neizkušeni. Mrzle Steneˇ nas loćijo od
sveta, ki ga Zazremo le včasih S po1očesom.5) 4 Cas priprave je
Sedajgö) nabiranje Zlatíh Semem, ki naj pOZneje7) vzklijejo in
zobrodjjo sad. . ` , 4 l  

Zivljenje je težko, zato se je treba za vnjega. utärditi.
Duhovnìškí pOklic3)' zahfteva junakov i ljubezni,9) apostolov
nebeških resnic, boritelievw Kristusovega nauka.

.Komaj Stopi mladi. duhovnik v. življenje, se muzabliskajo
nasproti od vseh Strani .0ČinaSprotnikov;“) rnodernih apost-olov,
ki Zílučjo Svobodne misliíě) Širijo terno nevere, oboževanjíeflě)
materije. Boriti se mOra14)tin ta“ borba je huda. Ne Zadostuje
,mu lep v_zgled,15) pobožnost, vdanost v voljo božjo, marveč
oborožen mora biti Z mečemtvsakovrstnih zna.nostzi,15) - l fl

V moderni brezverskì dobi,›ko se rešujejo vsa živ_]jenjSka
“`vpraŠanja17) brez Boga, ko Se bijeľě) razìredni boj brez~krŠčanSke
ljubezni, ko vse teŽił9) po svetnih dobrinah; rijev zernljo in
zobožuje grudo, ki je prepojenaífi) S Solzami miljonov, duhovniku
nezadostuje izključno teološka izobrazbaflľ) Bitì mora nekaj
več; vpogled22) mora imet-i v, vse, kar obdaja človeka današnje
dobe. Poznati mora pereča23) vprašanja Sedanjega veka,,ki
kričíjo po rešitvi, in prìzadevatim) Si, da jih tudi zna lrešìti. --
Tega. Se rr1la.diduhovnìŠki naraščaj ,zaveda.25) _. l -

p In gotovo je tazavest bila 1“odčiteljica26) bogoslovskih
društev, ki naj bi "izpopOlI1ila27)» teološke Študije, razširìla obzorje
mladih Src, -ki hočejopostati v' življenju duhovni zdravniki
človeštva. ˇ š í . ,

* ,,,P1“ava vera bodi vam luč. materni jezilç' bodi. vam ključ
do zvelíčanske naı“odneton1ike“,2-8), zje :rekel veliki Slomšek, ki
je posvetil narodu vse Svoje moči, ki je bi] Svoji čredi29),
Slovenskegašljudstva duhovni oče; ce1il30) mu je duševne in
telesne rane. Slediti mu hoče“ oLrok,31), nas ,,S1.omŠek“, ki Si je
nadel nalogo, vzgajati bogoslovsko mladino V duzhu velikega
preporodìte-ljaí nasego naroda, izpopolniti jo v jvseh oziríh,
podati ji ovožje na pot32) v življenje,“ usposobiti jo za delovanje
med narodom. Letošnja poslovna doba. je leflnadaljevanjeöö)

.po.t.a.,„._k'L. - ..-S.o.-.ž .zač.rlša;li..-.-.pıf.edni.k.ì. pflelsft-eletjełn, je-‹-1-e
požírvljanjejí Stare - a ve_dno_ nove - ideje, da mora biti
„Slomšek“ kovačnica, kjer se kujejo jekleni Značaji,, delavnica
za ustvarjanje pop lnih mož;54)- ` . l í

t Ko človeštvoteži po prenovlje'nju;“3`) _SkuŠa Zlomiti okove
in Set dvign1ti,36) ko vsak išče novíh poti od-mladine naprej do
izkušenih moż, ko vsak hoče rešovati Sooialna vprašanja. od
preprostegad-elavca do največjega učenjaka, mora biti duhovnik
nekako Središče; Zmoženöľ) mora biti, da združuje vse važne
momente, kí odločujejo38) pri reševanju življenjskíhvprašanj
družbew) _ l“  l j . ,

lIn ravno naloga ˇdruštva je, da mu poda to usposobljenost.
-S Svojim delovanjem, mu ,postaví trdne Stebre-40) ki na njih
lahko zida,4') podaja mup1“i.ncipe, kì naj ga. v življenju vodijo.
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1 „Slomšek“ skuša vsernu zadostiti. Sociální'-, znanstvenil-ft)
retorični“-, orlovski-.. i. t. d.odseki se trudijo,4.3) da. podajo vse,
kar ,moraí duhovnik o življenjskih vpjrašanjíh vedeti, rnesečni

rs`esta,nki44) pa vedno na novo poživljajo zavest45.) skupnega dela,
enodušnega sremljenja po življenjskì popolnosti.45) 9 . .

. . . .  .Fr.Kolenc.

j .P“oznámky: 1) niva --4 9) rozSévače~.-- 3) pravdy fl- 4) ještě .-
5) chladné' zdi dělí náS_ od Světa, a ztíˇíme jej často jen na polovici --
9) nyní »-1 7) at později -flv- 9) povolání kněžské - 9) hrdinů* lásky --
19) bojovníků --1 11) Sotva ,vkročí mladý iknëz ví život, “ blýskejıı mu
naproti se všech Stran oči odpůrců '_ 12) S pochodní volné myšlenky -~
13) zzbožňováníl -- 14) musí,“ borba hludal _“--==. zlý boj - 15) krásný dobrý
říklad .-- 19 si íše musí se bíti ozbro'en mečem rozličn'ch 'věd --P P _ J , 3' V _

1Í) otázky, -- f9) tří_dnj 1-- 19) usiluje -í--I 29) obdělavá zemýajzbožnuje
hroudu, která jen naplněna -- 21) nedostačı vzdělánı vyhradne theol.
29) vhled -1~ 93) ožehavé 3- 94) a přičiňovat se, aby . -Ý-č 95) kněžský
dorost uvědomuje Si -« 26) a ještě toto uvědomění bylo .tvůrcem --
97) doplnily; zdravnrik = lékař f- 99) pravá víra vám světlo. mateiský
jazyk klıě k oblažujıcí národní kultuře -'- 99) čeleďr -_ 99)lecil -- 91) nasle-
dovati chce hodítě jeho - 39)který si obíra-leza úkol vzdělávatí bohosloveckouč
mládež v duchu velikého buditflle národa, doplniai ji v každém ohledu, dáti
j'ìe~zbı'ai'1lI1a -- 99),letoší Správnírok je pokračováním -=- 34) kovadlinou,
na níž) se kujífl ocelové' charaktery, dílnou, na vytvoření celých mužů --
35) usiluje _o obnovu _J- 35)'po_zdvil1nouti se -1- 37) schopen --IJ39) rozliodují --“
99) spolecnosti -_ 4U)“pevny pılıí' -- 41) stavel -- 42) vedecky -- 49) odbory
snaží jse, --,j 44) schůze _ . . - 45) posilují uvědomění -- 49) dokonalost. 4

` .

,.SPLIT (DALMACIJA)   j  
j Veselá srca prihvaćarno odlukful) drugova bogoslova,

sakupljenih na VelehradskoI_n_ kongresu, da časopis „Museum“
postane glasilom9) svíh šslavenískih bogoslova. Lijepe
li imislil- pa tko da je, ne prihvatzi. Medusobno upoznavanje
obara tolike prejudicíje, priljubljaje lplamteća srca5) ídovodi ih
do ljubavi, savršene ljubavi Isusa“Krista. Bratskićemo se
razgovarati preko. „Museuma“ o-pitanjima, koja zšsijecaju eu
náš stalež.4) ˇ 4  ˇ

. V

j  Rad5) našeg zbora bio' je malen kroz prvu godinu njegova
opstankaö) 1928-24. Moram naime istaknuti7), da se je centralna
loogoslovija za cíjelu Dalmaciju ,nalazila dosada- u Zadru. Ali,
jerje"Zadar postao talijanski, zavod se je prenioö) ,u Split, gdje.
postoji vec 3 godine. Zbor nam nije bilo moguće "ustanoviti

T. . . “„. . _ , ›l. ˇ .

» Tijekom godine odrzalí S.mo.4 redovita sastanka,_,koj_i_ su
seu glavnome bavili nutrnjim uredenjemw) ,,Zbora“. _Clanova.
je bilo 13, jer ni bogoslova nije bilo viŠe„.u Splitu., Za sada
ovoliko, a clrugiput ćemo izvijestiti potanje O našeınunutrašnjem
životu.11) 1  . í ' 9' 9 ' l 1 99 `

. Z l ` 1 “ Božidar Pivčević.
- ›

Poznámky: 1) Radostně přijali jsme usnesení _ 9) orgánem -
9) vzájemné poznání- ,kácí tolik předsudků, k lásce dává zplˇanouti Srdcím -
4) spadají, v náš obor -- 5) práce ,-- 9) v prvém roce) jeho činnosti »-
7) musím zvláště podotknouti -- 99) ústav byl přeložen _ 9) až - 19) Během
roku měli jsme 4 řádné Schůze, jež hlavně jednaly O vnitřním zřízení --
11) Dnesppouze tolik; podruhé vámnapíšeme O vnitřní naši činností. 4 ˇ 4
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oYRILLoMETo,DE.JSKY KRÚŽOK SLOV. Bol-1oSLovoovV INOMOSTI.  .  
Dı“ahirBratia! Srıiečným Slovatnslšýın poZdravom.`sdel”uje1Šne

Vá.1'n,i že všetci Slovanskir l_ooho_Slo_vci Štjudujúci. V InnSbľ_L1Cl{u
pri vzajomnoın porozumení bez ohledu na takkrazné národnosti,
spojili Sa V jednotný Spolok. `  ' e '

V Po dlhom. premýšľaní a vel'ký“ch_ neshodach iba vznešená.
idea cyrillometodejská. Sa ukázala i tu ako jediná, cesta,-na
ktorej .Sa Inôžeme tak Stretnút, a-by Sme konečne duchoın a
citenirn pestovali jednotu, vzvăjeľnnost d”la ˇ Šľachetneho 'vzoru
svojich Apoštolova sv. Cyrilla .i Methoda, ktorí nás p.oučujú,
O tom, že veriace Slovanstvo V prvom radejpotrebuje jednotu
viery V lone Cirkvl Kristovej, lebo len takato jednota uınoznı.
utýrane ar neprajnymì dejinanıie iodcuzené Srdcìa svazkem
bratskejlasky Znovu Sblížìt. Preto sv. Cyrill a Method Sa Stal
celým predmetenn i programem našej vzajjenmej cinnosti.

V' Spolku. »sú Zastúpenì Rusi (2), CeŠìˇ(2), Slovinci (4),
Poliaci (4), Ukrajinci (4) a Slováci (6), _ Ĺ .

jVi Spolku mame vzácneho člena v osobe p. prof. I-Irtemieva,.
ktorý dlhe roky pučinkoval ~v Moskve na banickej akademii ako
profesor mineralogie, po neštast-nej revolúcli ruskej však Zdržoval
Se V Berline a pri pilnej praci Sostavoval učebnice pre ruské
Školy. Tam mal . priležitost lepšìe Sa Soznat S duchenfı Cirkvi,
ktorej jednotľıost a uni'verSá,lnoSt ho Zvlášte nadchla, takže
nielen konvertitoın Sa Stal, lež roku ].924“počiatke1"n augusta
çvrišiel donlnomostia, aby Se venoval teologìckýrn Stúdiam a
ost-atný Svoje Životfoddal vznešenému krˇiazskérnu stavu, v ktorom
po' tak veľkých ,životných bojech- Svoje jediné duševne blaho
nachádza. _ ' . V in “ ' i

On Stojí“ včele celého Spolku". Vedľa neho Zvláštneho
Zponnenutia Zasluhuje vi dp; Stredst Z. Lotyšska,“ ktorýje dobrým
Znate1”_eIn'i priatel'e1“n Slovanov a zaroven imilovnikeın cyrìllo-
Inetodejskej idey. Učinkuje ako- Výkonný predseda..-l

_ Tajemníkem Spolku je Oldřich Klaška, člen ráødu cister-
cıatskehovoí VyŠŠon1 Brode. 'o `  t . ._  

Srdečnýrn pozdravem _ za spolok V ' ' _' A
o ' Ladislav Nýbl, t. č. místopredseda.

, ‹

SERBSKAaLUŽIoA..r V r V o V
. -X/Vutrľobnyl) dżak Za pi'-ipóslanjo 2.. čísla Wašehop Čas..

,;MuSeun1“l. p V e , j L A . ke
“ VVˇjeselu So nad Wašimi. prócowanjemifl) ż nim Wobohaćić

.anubàić ;_a.__._-__p.èSto.Wa.ć-. ..Iny.Sli.č.ku._._Zj.e.dI1o=
ćenja Slovvjanskích narodovv W_ našej Svvjatej Wěrje hižo4) We
Inłodych Wutrobach boh-oslovvcow. Njetrjebam L drje vvosebje
Wuznać 5). zo tež nas tu We ljužicy Samslucë) mysle lnapjelnuja,

` Buhužel je ličba7) Serbskiích kat. bohosłovvoow ja'-ras) mala.
Smoj tukhwilnje 'jenož d'Waj9) a dlżelaloy za Wjeleinadosć bylo.

. . po ()r_em`uS pro inviceınl ' - V '_
. V lasce Páně Vá„_Š _ W  a

~ ˇ “ V l = jl\./.lichafł Cyž. l je
Í Pn_żnájmkyi:I)_Srdečný `dı'k -- 2) p1`ac‹-*ı“ni, úsilím -„-- ,3) O`bQh_acuj_ete

8 pmhlubujete -- 4.) již -±- 5) onepotř-ebuji Zvlašt Snad zdůrazňovat -- 6) tytéž -.-
7) počet V ,- 3) velmi --_p -9) jsme tu nynijjenom dva a práce pro mnohé.
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il' UNIVQ PROF. Msgre.“ Dr. FRANT.~ STI-_Éj_SKAiLk A
Ť UNIV. P_RO_F. Dr. JAROSLAV SEDLALEK.

_ Pražskou bd0ho‹Sl.oÍaku_1tu_ Zastièhlša on vánočních svátcích bo›leStl-
:ná rána. Pán nad životem a Smrti oždvo-1_aıl~ Ze Své vinifloe dva větrné
Sluhy -__« 25. Dflrosinoe 1924 zprvo-Í. Fr. S'CeiSka1a, 3. ileđna 1925 _pi“oi.
..la_ro›S“l.a_V“a Sedláčka Thezologìoká fakulta ›Ztr.‹atìl*a'_jìIni_ vynikající

r lčlëlnıy“ Sboru, jboflhznıSzl_o›vcì laskavě. p=r.O~feSo~1“y a vychfloflvatele, Česká
fveřejlnozszt“ knëzie--uče'nc“e. ` o - A _  Ť Ĺ 'i

ˇ ' _ ~

.. _-‹?_ ›_-_ “. I' -~`.n*~. `."z - _- ˇ ^ -.I;= _ -- , ›-x 4'_-ì_' =_-_'_- 2 . Z n . ..n v - ~ ; n ._ . _ _. _ ˇ v‹`.,

  Dr. Frflnż. Sxęjskflı.“  Dr; Jzrøsıaev. Sććııáčeıš.
- . _ u _

e
šel V něm i-- lv krátkéxi době za _drem.„ -Ja-. Sedrlákeınľfl-'nejlepší fláiš '

V český ka±ø1.thi;S±.0rik..  A _ V   o  
'- v

Jehoz náhlá Smrt měla V sobě ~colSiilbol”eStnrě löhroˇľnuiícího.
vnzınê xflę al prráø1n,.an_p_fø.5ıfeú Svých p1áúı°ız« ręvčđek plønıt

jeìí=€§1*IofiStiv lidskêhžoi živo»ta~. “ ' i V V “ “
_ Zesnulý naro_d_`ilÄSe lilS7to=I;)_adıJ_ 1866 V;-_Hub_alově_ Mnichova

Hjˇadìiště. Po Skoiıčvenýchvstudiíche gylfifl-aS___(VMl_. Boleslavi ja na
r akade-ni. .vo pP1`“aZ€)`l Doslán byl na tjheozlogiclkáfl Studia__do Ríma,

- ,=. _. _ _ _ _ -. , . . ‹ ` _ ‹ " › ' _, - _' ˇ ` v- ' ' - _ ˇ-* ._ , ., .

`łŠfC1jè'.p“oSvěc;enlbŠ7l Í1a.QkněZèÍ_22_. května'1891_._o_d_J. Em. kardinála
Pair-ocohìhoiu sv. Jan`a`vlĹate%r"áně. " 7 ˇ 'I Ý' 1 A L Ě ti i
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Vrátiv Se do- Čech, kaplanovval V Boru, Stráži-, Nýdku, L1 Nejsv.
Tro-jiee V -Praze a_pÍozS_lzeZ“e L1 SV. Lidmily na`zK_1_“. VinohI`_adech.__ R. 190;;
Sital*~<sie adjunktenibohosl; Íakultyv iPraZÍ6§iozdkudI“r.“ 1904 byl-Ť po-V_oı-0
lan do Říma Zal Vicer»ektora.oČeSkě koleje. Za 5 let Vrátil se do
Prahy, kde pľůso'-bi“l o-pět jako adjunkt b_ohoS_loVeck_e fakulty, a ìnac
různých Středrrıžich školách. R.i19l5 povolán byl Za Suplenta církev;
ních_děj`in na theolog. fakultu, kde ještě toliojroku Stal. Se* mimo*-š
řádným pr=o«Í`ejSorem .a rl 1917 řádnýni pro-Íesorem téhož 'Př-€žđ*mětu_.

' Zesnulý* byl nadaným, “_pilným ia Skrfloflmným praeoVník_e=m'.
Skvělýrn ovocem jeho-“ práce a studií jsou- živožtoflpziflsy českých pa-
tronů -- SV. Lid-rnily, SV. Jana Nežp“. a SV. Václava, jeho-ž korekturu
na Štědrý den, -několik -hodin před smrtí dokončil. Přìpravoval tez.
,,ofl-ská Dëjžny““_. _  t É V  _

V bouřných ~do›b=ách p‹o›pľřeVrato»Vých, kdy část českého' kněıž-
Stva Zradila maıtkui Církev, neb upadala V malomyslnost, byl to
Infof. St`ej,S.kal, který' -_- pzodobně' jako V Brně prof. Sedlák j---e Zí-
skal Velkých Zásltıh, že -Zadržoval šíření Se _reÍormních"snah až
SpožllL1b`rat`ři._ z _ _ __ _ _ . v 4 _
V -ž- Netuš“ilf_ Svatý kněz, krátce *p“ř-ed smrtí recituš

Jícíiz ,,ChriS.tuS natus"eStnoJbiižS: Venìtıe adflore«;muS“, že bude adOro-
vat Božské Dítk-oz u jesli nebeských, a že V nejvyšší ___míře Se splní:
nľloıdie _il`1łuXi-ti ıjžoflbìsi V die_-S„ re.dem‹pfltio‹n=S _ nova-_e, repža;ra_tioniS_ antiquae ,_
feel-izciztatis aeternae“ _. . . _ _' 5 V  =

V sobotu* _3.led_na 1925cZtratì1ì_;jSme druhého otcovského příí-v
tele, ,prof. biblickë_h_oz'studiaılaflrnonslava Se çl_1”á“čzk a-.._”'Vl klášternžím
Zatısı se-St__er SV.“ Karla Bor., kde“ byl Ze“S.ntılý _sip“irit_uáleim, Zemřel
uecešliy, vícev ,cizině než-lu nás; ceněný, or_iŤ:e"`n“talliSta.i i

'_Prıe=-Í. Sefldlázček n2_ı1“~o»diI_ se _4.iÍúno-tra 1860“~v_”HoflS_to1_T1“_ìcích u Ho-
ř§ožv_i_-c. Stu.cliìlałL gy_n1xnzaS._ a theožli. konal V Praze..  Po! vvysvěceníˇ na
kněze od r. _18_82 pfůsžoflbil na Kladně, V Sedlici 'Karl Varů, V Praze
Li Nejsv. T__rŤ_Oj_ice. a iu SV. J ind_řicha=e. R. 189~l ”bylŤ Dov'-Ofllán' na pražSk“oLt
theofll. f_aku1Ĺtu »Za _Sıupluj.ícÍh_o1 ip-ro«Íe__Sıo‹ra›__ Zákona a Se_ınitS_kýoh- ia-

.“o-_b-ioıru Stal =S5eę__`_1_Ť._ 1896 za 1“.  1900,. çpiroflře-
l › . - \ n - _ . ~- _ _ › ~ ~ _ .“ - '~ .~. 'z ~, - - . _ _

_ _ _ _ _ _ | ._ _ _ _ __ . . __ _'_ _ _ _

šsivżëmc i;o=b±OiruvĹ"b'~y_1 proí, težfčinný liıtejrárflně. n S jeho
jménem“ S.etkáV'á'mze ˇ se již V Sleizhamùi SflD:o_luD-racoęvníků bi«b1iickě“ho*
Slžo~v`1_1ík“u -b“-i'V`iogo='uı'zo›u'X: ,,Dictizoznn_aıire De7La -B.ible`.“ Pro“ Své Dosln-+
chače napsal první "české mluvínfice hebrežjštiny ia arabš-“tìny. Mimo

Vzellknıu______._ç_ęn_n______;;ę„13.§_,;______,,yý4ç1a,;;_;L_p9_5_váęnýęhl_žflınárı 8. hıhıžifløkýćh V ćhváI‹øzzfln»ëivú““ (1991). ,,U~vø‹1 ‹~1øz knih Si. záıxnè
na“ (1905), *IJIřeklad= a Výklad ,_.Knihy/ _S~'ou_dcůV*“ i (1910)“a nřiekllad
Písma `SV_. pııfoz amzerickéi Čeıchy. V _ ìè  l V “ - V

Q- _ V l_3ro‹feS=.oır Seďl“áček_ rád. ceStozVal_. M.ízS“t.a_l drahá a, p,oSzVát_ná_ Všem
křesťanům, Skro›pIen_á krví Kristflo-vo‹u_, navš_t'íviìl áaSzìż“Še.S,tk_Iâtę. Vzpflo-V
n_1_ín_á.1n-e_ ei, S_ żjı:›‹ì'fí1“ı_1o› dě_t_S_ko‹u r.acloıS=tí j_eště~ _ I_oiňfS_k;ékho roku. p*`ı"e1c_l
Ý@IÍI<0H0&ČIIÍmii SiVàtkYl°hYS~ta1 Se na Cestu ‹I0= Řimefl .

' Ĺ'Vedlze sve' vtědeQko›êlitezr; činno-S_tì_ Zůıstane nroflf. :S_ekll~áček V pa-
fi1ëti_ íivšèaøh ìe;ľšzøz_ ic“knčz;_Linđnmìz1i zlłfltêhói Sı~d«øe,i bieflhıølž i*štëdrá=
kažflđ-écınui byla otevřena; à 'Zvláště bioh-0“SlŠ‹)‹v'Cům. ` V _  __ i `

n _ ._ . _.. . _.. .
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_ tv- - -- Byl n.eVlídnÝ,“ Sychrazvý den. Přímo nutil ke Vzpfl.-Onınıín-v
lkám ınža toho,' lžehož naz odlehlězm D*ražS.kěm hřbitověá D'Ofách'OšVá,Vali.
-›- -_ -~ l jemu p›{řineSl.žiVo-t mnoho“ po-dzo›bnýcl1 ne.Vlídný~c=l1 dní--,-~--fl

« »--- ě- V- Odešli -- doztlloluklo- je.jich Zlaté Srdce. . . . _ V t
j - .V Odešli tělem =-- alex dudhfe-mi dlí u nás; Budou nám Vzory jako

7 ctnožstní la O-běta-Ví kněží, jako nezištní dělníci Ve vědě a na Viìnıici,
V -Páně; . V n n T 8 ˇ “ ` j

š Odešli -~ aby přijali Zasložuženou O-dměnu _ . . V l
` Pane! Hlo~rli.li «ož Tvoji čest .a slávu, plovpfřej ijim ji na Věčno-Sti! V

” ~ O. V. =P*.! ‰ je  M.8
J. M. hzısgf. ANT. PODLAI-IA ŠEDESÁTNÍKEM,

I
4 V

o _v Dne 22._ lefdna dO“žtil Se íš‹ed-esátin jeden Z největších. ůsoučasnýclfl
l Cvechů-katollíků, J. Nl. dr“. AQ P' od laha., biskup; Sp;iSoV.atel, išetědľýˇ

mecenáš. V “ ~ Ĺ V 8
 Stačí lzeštmý p=ohled na Všestrannozu a O-bsáihž-1=o-ut činnzcet jubilan-
to-Vu, aby bylo Zřejlmfo, kterak SVO-u, V pravdě ob1“o«VS'kO›u p‹rac7i.,;.

V převyšující Síly jed.inoo‹Vy;, Sžpěl Dr. Po=d1a.ha ke Sžpfllněınísvých Vy-
“ V Sokýclı cílů.  a co 8 í 8 . 8 Ĺ l í

 . Ĺ A. Po‹dlal_1a=nanOıdil se 22. ledna; 1865 V P'1f.aZe. Zde i“StÍudoVai.
' the.o-ltogii, a jako boliılolšľoflvec II, ročníku byl jedním Ze Zakladtatelů

í p@ra:žzSlkě;jš_k`ą,Růže Su`ši'loVy“.t Na kněze pıolsiyěceni byl 5. če_ľVience-
« 1888, Vysívěce-nípıůšsoflbili dvě létat V RO›ky.can_eeh, krátkou dobu

V l“Ko~j,eti`čÉíchá a V Praze u SV. IˇIaš-tala. R; 1891 byl p~o~Vflo:1án`Zfla. aid-›
V Junktaż ces. theožl. Ía.keu.l*ty, kde Suplo-Val jeden irvoak Sto-lici bibl.i Stu-4

Ĺ d~i.aoa Se1j_nit..i jazyků. V tąě době Složill_`t:he“oloìgickáo r“i_gor_o-Sa na pšovvýfl-v
V Sen byl 1894 na^-doktora bohoslıoèví. ' Ý Ť 8 . V ˇ V

I' . '- n

` Po W tě? pfůszobil -na pžražskýtch. S.třed`ních š-koflách. až do _r. _190z3,„
8 kdy "byl jmienoveán;kanoflyníkem“ metr-oıpzolitní kapituly u SV. Víta

t V“ Pr'.aZ}el. Vr--cholem církevníıch úřadů, jichž se mu jdzojstalo, byla jkoinv-»
8 Sekraoe biskugpiská, Vykonaná 11, duvbn'a`1920 J,._M.j arcib. Frant..
íK›ožrdlač~em.“ V W g A  B ˇ l A V A

. Jelblo dílo jako člo-Věkaje tak mohutně, tak složité avšestran-v
b né, že těžko najdeme mu rovnělıo. -- Šiır-once rozvětvená 1flitej1fá__~r-
“ _,n í~ fa- V ělid e›c'k.~á.1pIrá“cez dr.. _A.'i'POdl.ahy"żajSahu'jef"těměř do Všeclt

O-àbzoirů tboešolozgije; šnlěkfovląik 'Set' článků, dlouhá řada knih p“ůVod--
V V n ních'i~ pfřeložeııýšçh, úmno-rnái, ale ojejdineěnláì' ”en_ůcyklÍoflp‹edick'ák " díla

' V'če*Ské ů1literaıtu`ře,` to Vše Vyšlollz ijuky' jedině ` dH_ě_lmníka;,` ne"ůlei'l_{{-,_1jĹí_-_~;A ıx  żønnn nflvašziěájıøz jøhøz ,lsnmznflhinx pfż-ø-S
 llpšífliS““_, 8 V V je n

- ' ' »-Kulturní żpžomníky kmżisnulého Stoflletí.~--- ~jakzo*,;Č .a ľS 0: D- i“ Sl k a t“~.o«_l;=š
“`t du c ohˇiofl V 'e ní S t:fl“VŤa“,' D ně Ví VSV. J iavnja; V í xD ěfld ict Vˇií S`*V;ˇ

'P I' šok' ol Dya 8' Ť-`fo‹t.coıVS.kožu_ jI”)ıěčíf 'a finanční .-`p=Ofldflp%o»ifo‹u; dr; A.›PíoVdla1ìy'
"_f(jdìO‹ušc;í Írvoflčněi jdzo t n d3e|S~et.ı'zt;iSíců)j,'_ mfolizoüš ˇ Dlniftiěj S_Vé 8 “ Vżnešjeíícé Í n'p+o=S:lăníĹ„ `

4 in-,~;~ To»ughla1piO= cıdstranění slabých Stlrănek a .nedostatků vnaší fthęološ-ěf
gické.„l:it`erašt~uı'“y, které d~ov;.efldl›SVOu je›mnoflu,inteilige~i1cí Vždylf Ĺjlvyflv.

- lstiìlinožuti; V-I-vedla ho! S jeh-.o=“Z.Věčněl.ýml“p=ř-ítteleın;-l.Vynikajícím učenž `
8 l cemž,`%I31režlá't'em›ej dra.- JÁ Tumptaclı-em, k “'Založen`í `,,VjZ;d ěfláv act'

`kn*ilih„o‹V21ˇiíyaˇk aitxoìllick é“; -Z”d-e Vyšla "téžf je'hoi_"D=ův-odıìí práce `(i‹"
. , ._ . _ . , _ , _

_ - ˇ - _ _ V V,

8 j V. 8 7 V- V
_ _ ›.`f_\ l

A _
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Bed.řichu Nietizžschezovi a velmi cenný zpzřeklad knihy F. Duilhé Ide
.Saint-Profjetżr „Apıo-loıgie víry křest. na základě věd pzřírodních.“ ,

S dr., Tu.m“zp“aehernfl .též Z“ap=očal.aJ Sám V později do-končil 5sv.
.,,B izbąl i og r aíií č e=sk é n á b ož e nské lite r altury“ (od r.
1828-191,3), obsahující na 73.700 čísel a. životzofpisůfl,spisovatelů. --
Táž snaha vedla dra. A. Podlahu. k Založení V 'grandiosníhov ;,,Č e““-
:S k é h oi S ,li O vn Í k u bi oh ov V ě d n é àhż o“, který jest vším právem
chloubou 'á v_ědeckéhJo písemnictví nejen českého, nýbrž .slovanfl
.ského vůbec. “    í V t “ t

A nemůže to býti ani nic jiného, než ideální láska ke Knize
knih _-ÉPÍS mu sv., která oéotevíıíá ruku -jeho k obětem, .přesahu-
jícímz značně 100.000 korun, nemluvě o jiných obětech, Vyjádřil-li
se vznešený jubilaınt, žeden jeho šedesátin byl jediným dnem V je“-›
'ho životě, kdy nem=o~h'lť ~pzrac,ožvat.,r-pak do-kazují to též .zmizmzoı sVr`chu_ jam-eê
nované též ,úmo›nı“ı-éı soupisy památek hist~o‹r“i›e_kých a uměleckéých
něko-lfika-okresů,“-~ ,,P on S Vá tn á m í S ta k r ál O V st V Í č e S k é=~
i1'zo4“, vydaná V Dědictví sv. Jana, cenné opisyzhistorických prame-
zn_ů@ar=ch'i.Vu arcibiskujpvskéhoěa kapitulníhoa j. j . , .

' Vejděte do kzc-ıs.te.lla. sv; Jiří -_+ do ,velechrámu SV. Víta," a ovane
Vás tu. dech čiınn é V la s t.e‹n e cké lá s ky jubilantovy ra zdi
bu-d-ozu téměř ml-uviti o jehosnech .a o Zásluhách, které má oi opra-
venı prvé, a dokončení druhé svatyně. 0 V, l

j A _ -je-« A 5- A. to Vše jest ve-dl-ejš_í prací světícího biskupa a gene“-
“ralnıho_v1kar,e, ktery Vzorně zastává“ dloužhıofu řadu círk. úřadů. j

V nZar vsech techt.=o Za-=slˇu.h ukryla však skrflo-mnoflstf tak hjlubfloko*-,V
že vtoľmtoż životě snad se ani světu ne-objeví; ale uk=áže“Se až na
“VecnO~Sti, aby již nikdy nezhasla.

Snad ˇte'nt.o letımý pıohlled. na
. , v

mnzolho-strannou činnost J BM dr
.fÉx.éPo-,ćllahy stačí, aby bylo Zřejmo,.čím je pro český katoli-cis'n`1 a
Jak vyznaniné je juębìišleum. vellkíl b'~ k z k ' B ˇ' ' Í_ I eıo IS upa, tery Zasvetıl svou "Zr-
vožtnı pżracı. _- „lìcclesıae ın Paıtrıa et .»Patriae in Ecclesiaf'

z č _ Ad, multos -anno-S! V J. M.
_ x _ - . -Z ':.APOŠTOLSKÉ SLOVO.  
énzpoztěšenaílmj .uvedli jsme -'i minule

ımornzentku. Z katolického ,_ Světa ně-
ineic-kěho“,““““““jak““j“ka1Ťdin“áil*t“ľŤaulhab“«e'ı",'""bi=
skup mn“ichoívS~k'ý, lveřejně, při biř-
miování, pranýřo;val'~ ,_nemravnou _m=o-_
du; Á ftentokrátè A' d'oS.tiuč'iň'“ěnímo a' 'řa-
dos-tí tím Větší náľs 'plní-, že k`o~m`erıto-
Vątj můžeme čin daleko 'význżasčnějši
svými ęçll_osahem_, -který. se nad to vstal

,nás :i péasvtýžřský list I _Sf=l-ov. bi-.Sk,up`°ı
0 íioälłàżìl .Členství ĹS§C-i2J1“- Q Sfľfiiiäcľı
pro ' čék.avti”öIlíl_Šy. Kdyliž1b~yla.p-oíd-.obná prio--'
rhıáišèrúìì ćifıšv; vfzćh.1úi>qSas'r VV-dàvänjva v
cizżìšně, 7Z=Ťat`írn co níăs zšfoc`ì“~a'liStté; bez
překážky lapflali důVěřivé'_ ovce,“ 'čifasto
se poukazoval-O na mlčení epi“sk=O-p-átu.

Nuže, nyní pršoñıilitıvil, ať t-"oi V celé
publice ,t(č›e_šę. a mor.. biskupové veřej-,
ně naznačili Svoji soli_dárno'st)_;,
způsobem V pravdě apoštiolů , hodným:
.N_.Q-__H .....e_.5.I_._t-._,;e_.G _H__t__H_ ,1.._i_.S_;t_+

cum Be l`ial”!J ,` -- A bylo jiˇžp j`›“Ío-
třleba, Zak_řikłnout nevěreckou držtìšt,
Sráżit plány 31 niadějei 'oněm pánům
dìıätìorhiatům, kteří “ touží po O-p-říavdovë“
p ~o ie t. ,unìf.i'k`a__ei se Slzovenskem te-
prve tehdy, až, by; byla pr'~`oVeden.a
unifikace nŤá;żoÍr ů_,,._l(nevěrY) a mľfa-
V,ů . JS- "Ii*řlà~2ŤŠ*1ŠÝ11ŤI1 Š býlfl jižiıjúltřzèbiak; uváríøvaľ., żhıó-žnřý, ž zachlqvaılý
flróv-. ` ná spread, Dúšoˇmč =1fliø±rKai'išhıe`m
n~=e`Vě~reů~,“ 2 kteří se nečšotítiıl-i nejpbtižlelì-
šíćli pitos-tředlćůˇ ke svádění . dfuší-~.j A
bylo již na čase, Dřiplomeznout ne“-
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-d-očkavým St-oupe-n.ců~m_, .Ă Írancofuzìské
církve -o›d,_‹s-tátu u,',znás, že [--z

cí±rk_“ev, jako spol-ečn-os,zt Bo‹he«mí_Zří-
Zeı1á[laVBo-hujedině,Zodpo-
V ějfldjn á, má ,na-prostou ”s'V=ob›o d u,
auto n o mii Ívo řízení svých věřících
,(Vo“o1'ıileď-u duchovním) ,B é bez ohëlıeduč na
to, Zda to něktlerým* stranámˇ nebo
po?_lí€tikům~ prospívá nebo škodí. Jsou
přece jí-ž daleko doby cae.s;aro‹Da-piıs-
mu, kvdyy církev,“ Zflotroče-ná na. silužšku
a dekoraci“ Sztá.-tu, mužsella se ku práo-v

,JVáhšľaseníľ všech, szvých roľz-h-odnutí do-
prąošjoflvatoi ._.ne*žì“m.u “o› ,,nejv“yšš.í“ place-
tìum oregtiuml Vž-dzyt " to je .prio nás,
české _kzatoılíky, „on-en. ,druhý nezvrat-
ný «d-úvod, Ípcr.o~c vážíme j si n 'á pr o d.-
ního _-o s V o b o Z ení -a přiszahámje S
ra“dostí`, k obě-tem _h-ortovi, na demo-
kratickou republiku: .přesvědčení O
S ozučfasvnékm O svo-bio›Zevnzí cír-
kv er Z plodručí státní byro-kr`acie, jak
t-ohflo nezbytně ,vy“žza.d!uj e ú`*sp@ěš;né n á-
b o ž. , p ,rj -o- b -ou Z e-ní ıliízjd- u, sfltoletiou
D33-Sìvitou, po-vrchností a po-vozln-osvtí
uszpanéh-O-.._ __- A' sllfoveznský p-aistýřsflký
liisft je velikým- kr-'okem V“ lprovjád-ěnfi
to“hÍort.o přełsvědče-ní;' Zn-_am.e1'ı=á ` lvítlězi-
ství Lsıněru. ,katolické aktivity, ne-
-ohrožené a j nĹe-;o„dvisllé, jež nzajsztulüžüăe
Íb‹oj= -O Zá“=c.hranuX národa .ve

IVV1 ,r e, p=řeàdeVšíH1 21-5110-ň tam, .kdezfldov
sud nıárod .celý si" víru Zachoflvávarl.
Zuří-tlri  teď nezpžřáte-lé ia .dłoviolávájí-*li
se Zakľržo-čení Státn7íhvo*, j -e. Z toho pajtır-
nafjen jejich b›e“Zr?adnost a strach Z
náflS=*l=edlkˇů po~do“-bnéh-o r<o-Zh-odnuztí cír-
kev'I1ího. Pro Věřící však Znarrıflenaj-í
tyto 11_á.s%lłe-dliyzáchranu a pro cí-rkíev

~VíÍěZ.s»tví.c Jen. dej „B-ůh, aby byly hoj-
né ž .a pozlehnzane .kı Zah-anbení nepřátel

JV .IV V)až płovysení oltare Božího V nasi. jak
by si , mnozí .p řáli' ,,"laic“kéf_° rep›ubřlliice !

„__ __._... ..._ .._._. __.. _ _.._........._.._.Í......_._....__....,..._..._...__. ._..m!...._-_.. ....._. .._. __... _..._._. _. ...__ __..

V LITURGICKÉ  HNUTÍ. V
B po,s›le-dní,„d~oflbflě i u. nás roste po-

c;hofp'ežní pro Význanı liturgie V ži-
votě nábovžzenszkém. V-elmi cze-nným V
.tomto ohledu jest článek K. Rebana
V ,,Z-ìvotě“. (t. “r..“ Č. 4.), ienž uvádí
térněř všechny 'motivy tohoto hnutí
a také ně›kt.e‹ré* -pokyny k r.e.a=lifls.ováflní.'
Máž -vššakfl při tom V na Zřetzeli jen in.-
telligen-c.i.f -Proto chci tu učiniti

` I

malrou _-ponznámflku o tzp-ůsofbu 11p“l.atně--~
ní tohoto- hn-utlí také č mezi lid e nı..

Střeżdăem Liturgie je mz -ej. sv., a.
pro-tzo prvním naším úkolem- jes-t,.
vzbžudëit u llÍid“u .IJoı_I'01Z1L1měn.í' pro je-jí
výZn_.a.m a krás.u., -přívlast-nit? ji tak
lidu. -- „ - .

Jistťo je., že lid ézl velké části.
neZ'n“ál-významu oběti mše sv.; ne-
ví narninoze, že mše SV. je hlav-
nim a njei-áúıežirčjšinní úkøz-V
n em, ktzeżrým Věřící uctívıají Boha,
Proto - vyhlfledává“. lsoukromé pıojbo-žno--»-
Stii., rp`žr_ot;o. namnofze .pfři mši sv. Zpívá
plísně, _ které ani, V nejmenšíırı nemají.
souvisfllostżi zs tím, co se děj ez na ol-
táři; bohužel, často sel souhlaflsemz
duch. szprávce. Znám na , př. ÍarnoSt,.
kde byl vydán -pro Í.arn.íky Zp-ěV.ník,.
Vel akt-eréém _jzSı0žˇL1ľ,_S-Ot7vza- Í.ì"ì- až Číìyří'
mešní- písně; lost.atzní jsou .vesmě_.s
m.a‹r“ifánské ~a poutní písně, nápěvem- a
něžkdy i obszahezm málo cenn.-é ne-li
bezcevnnéı A 0“ tyto ,pzí“sné,, lahodící sice“
Zkáženému' vkusu lizdzu, .ale nesouVi--!

sející .S -boho-službou, se? každou ne-~
děl.i púři mšinsv. Zjpflív-ají. Atak je mše-
Sv. lidu „nesvr-ozumite-lno-u' ;ř‹ejčí, . . .
pzozuhýrn divžadlem, Záľhaz_dnou- ml“i.rni-›~
kou.“ (Život l. c.) _ j

Jak uk.áZat;í lidu ž velikou cenu- 'mše
sv.? Vyklá-dati.mu_jo_. krás e li-
tàurgi-ckých textů, dávati mu do nru-v
kou .mi-sánl., uči‹t.i jej mo-dl-iti se Z ně-ho
při mši sv-, sotva by vedlo ke Zna-
tıelným vý-sılżefldkům. Je tì"eb.a Vzíti Za.
podklad lizdlu př-ist-upnější dů-
vody. -Za Vzor může .nám sžlozužìti'
H-olandsko, kidze líturgioké hnutí do-
s.álhl.ol největších úspěczhıìj sa“ vniklo

nýbırž i V široké vrstvy lidìové. .Tam
je úcta Ne js V. - "-S V át O S t iz ol-
tá ř ní hybnou “pázk.o=u,= _kt-enr“á' tožlizk.
rozvířila .a o.=živilav náb o~žeI1žsk.ý _ .i. ve-
řejný život k.at-olický. A S -ú c t o us.
e u c har is t i c k o nutno usvi-l~ov-
něj.i za Vytrvflal-eji za-čítši i u náıs..
Vždyť ”Euch.ar-istize je Ĺto, co máťme- v
církvi .nejc.eznnějtš-ího .a přeceľt-oilęikľ ne'-
Zııámého. Slyšel jsem nedávno * při
čtení Písma sv; (jkáızání sv. Pavla v
Athénášch na jthema ,,l\ìeZná-mém-uš
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`Bohu“) pékno;-u po-známku P. lekto-
V' »Í Vra: ',,Stavejı`-se iv nasí .době nové

-oltáře,;“.ale . mnohdy také Ignoto
ìDeo..“- Velmi- smutná skutečnost.. M Až
.lid ,pozná a p`rodítí,- .kd o se při mši
~s=v. na oltáři, znovu o~bět=uie.,= .pak si
ìbud-e více -vážit ì nej.svět.ějš.í- oběti
samé. ~ J ” -

Toho, aby -se věřící mo“d.lil.i- slou-
časzně s knězemfl mši sv., u lídu těžko
docílíme. Jen tam ie tO, m0=Ž11-08, kde
se mše sv. slouží V jazyku '1iđ“0fVë-m
neb-O .aspoň liiıdflu- sro-zuınitelľlém., iakü
'je to-mu - u sjedno-c'-ený.c-h katol.í;k_ů VY-
-cjhodnílroì r.it.u. Ale _ nemysleme si, že
'tím je diocíflenoi ideálního stavu. VY-
`p"ravoval mně bohoslovec ukrajin-
ský, že se u nich -n.‹'=ı.izdro`.u_ sta-rší liždšé,
kt.e.ř'í umějí celou ,,liturgi.i“ z(=í mši
sv.) Z>pamět.í;›čazs.to prý lépe- než
Tkněz. -- Je :tam však. nze.beZ-perčí., že
se Strhá se mše SV. vše hluboce s ta-
ìjemzné a že se stírá vš-e piosvìátné.
Než u nás není třeba zavádětíż lido-“
vý, ..l.itunrgi.cký jazyk a t.aké je to ne-
možno. ' ˇ

Pohl.eďm“e naději do m.inulo›stıì, Lid
'tak él n er o zu m ěl řeči liťturgické
a pıřeoe naše chrámy přejpl-
něnyl- 'Co táhlo ,tenkrát-e lid
do chrámú (nehledě k“ tomu, že byl
"lid Zboıžnějš-í než je' nyní)? Byl to V
'první řadě lidový zpěv při mši
sv. Í při jiných po-boıžzno-stech. A to je
další bod jejž bych rád zdůraznil.
Vzali jsme lidu. jeho staré zp›ěvník_V,
kde čeština' neříđ.i.la se dil-ee. novýoh
gnamatických pravizdečl., kde“ nápěvy
`nevyhovO-Valy požadavkům nového
umiění, a dali jsme mu ik.an.c.íonály'
nové, dokon.,alé po té i oné stránce.

- - A----vvaeeek-9--zz--Lize----p-re-xifl-1%-zpŤvfl±-,~-~
měl proti novým Zpěvníkům oąclzp-or,
chrámy se pra-Z-dnit1y..a nyní už málo
“najdvem“e koıstelů, kde by, jak se .ří-
kává, „hřmzěl kostel“ zpěvem; lid ne-'
zpłívá .SY . nafldšenímt. z N-ejsmuitněj-ší
ovšem je to z- V ch-rámve-ch -městSzkýcìh,~
kde hrají čast-Éo Varhany S a m y nebo
d“o{pfro.vá.Z.ejí dva až tři Zp'ěváky-Vě-
Ťící. - iReío=rm.a ,zp-.ěvu~[ko-
s'telního~. Bolzavé místo; _t“ol;ikrát
se O něm mluvilo, stáìl-e nové kavncío-
nágly se vydávají a roztříštěnosflt stá-

le větší. Kéž by už zdłošlo jednou i'
Zd;e k jedflnotçěls s ˇ „ . - -

- Toť jen několik prvn-ích námětů k
liturgzickému hnutí, jehož ro-Z-květ ji-
stě bude velmi působivoiu pod-poroiı“
náb. -obrody národa. Závisí tu však
všecko od kněží -- pro-to kéž bo-
hosılıovcì V první řadě si toho-to hnutí
všimajzí a do Nlusea o "něm píší! -

- ,_ -ag-
CESTOU SVÁTKU.
O svátcích --bývá. pro nás, bzo-ho-Sfllovø

ce, nejlepší příiežitosft pozo›rIova.t svůj
vn.i~tř11í p*o“kro~k. J-Sıme tu takřka úpžlně
sobě z_ ponechání, "nezávislí na vedení
Svých -seıninárních pře“d\S.taVenýcl1, _a
proto zálleží  jen na naší vjlıastnzí snaze
a síle, jak dalece dove-deme Se udržet
ve sféře d_uchoV,.níh-o života, čiılzi spollu-
půżsob-it ,J s. jm"ilÍo“zs,tí. _-Celý' , náš vnitřní
stav, náila-da, í vnější jednání a řeč
jsou tu Syvěfldky _d'osavadn-_íh=o- vývoje
našeho V duch-ovním pžřeržodu“. Ovšem
-- Vnější .1'u-Ch. .o j_svá.tcích, Siìoıilečen-
ské .ohled-y .a. odpo‹čiine.k “ sám, jenž
Znamená vyšinutí Z „navykílých kolejí
přesného ,denního po-řádku V .allun1ná-
tě, ty 'nebývají právě“ ulehčením této
Zk.ou`_škÍV-; a tak se stává, že -o‹djíždí.-
me někdy Ze svátků r-ozlůaděni Vnitř-
ním zm-aıtkem a n-e“ďůsll`›e,,dn»oęs-tmi, dío
nichž náìsf -okolí .ga naše. Säiabost Strhlly.
Tu. se pak .dfo-stavují“ tísznivé, vážné
myšlenky: jak to bude s tebou te-
prve, až budeš sá'm po celý životpo-
sztaven do tako-vého a snad ještě
mnohem, horšího víru života. než Z
ìakého“ ted' -odjížídíšë. až budeš ostře-_
-dem S.pošle-čn-osti a veřejné.. vnejší čin-
nofst;`i,. a při to-m přece ,Zároveň .slou-
pem ducha-vním své farn-osfi. na je-
hož síle bude Snad spočívati všecka
vaz.--...fl....e-żnlfleaninfl-e-xxšra-.rn1‹ - - --
tom udržíš ve svěžestí a sí-le duchov-
ní. když nyní. ač ,S-táìlfe' mzedfitací i Stu-
díem pravd' Božícb vvcho-váván. J tak
rvchlle slábneš, s.otva se na chvíli
vzdállíš vlivu svých ~duch›ovn.ích' vůd-
ců -_- ?.__ `Pok_-o-rné Coznfit-“e-or bývá
tak jádrem myšlenek cestou ze Svát-
ku

A je vskut:-'ku potřeba, za vč a s se
Zamysřet na-d_. sebou. _poZn.at svoje
sflab-iny a přijít S nimi , pěkně zpět do
a.“'.um.nátu .ına 9 spırávu.“ Neboť léta
alulmnátní idyìlky (vskutku -_- idylky,
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jak ve sr-OÍV-nání .S * ob-tížemi_~ budouci.
p;astfo‹racC›_ tak pro ty ra-cliostnë Chvil-
ky, -spole-čného, přáte.`l›ské'h-0--_ života.,
které se nikdy n=e-vrátí) -rychle -plynou
,(pr-ímo, _ .aj sekund-o: expeżrto- crede Ru-
pertol) J-.-ž až přijldnou jedny Vánoce,
O. kterých nezbude vám čas-u, .abyste
mflohšli pře-mýšleti jo _S-V ém vla st.-
ním nitr u a pokroku, nýbrž -zmoc-ní
se j vás jziľž jediná myšlenka, O tom,

dovedete kdysi Vésti jiné. --
A Í ta-to' myšll-enka zároveň neúprosně
-žjád-á, -že .musí být ve V ávs S a m ý c h
již- něco- hotové-ho-, jako Z ákılia d, na
němž chcete stavět. V dušríidruhýchl -

- Takv se mi . st`aiI“ol letos. o J-Vátn-ocíc-h`,
když se mi na návštěvě upříbuzných
naskytla pflříiežit-os=t, poz-nati' ukáz-
ku pravého-'ja úspěšného. -k-něžského
půso-b.en-í.« Loučiìl se tam kněz. odchá-
z.eje na jiné D-ůso-bíště --‹ a hl“e. tře-
bas _nedi*ouh-o~- V místě působiàl-, připo-
~mína'la upřímná bolest- a- lítost všech
při“ n z-jeho - odchodu, ě co práce
vykonal, jak hłlubok-ou stopu- kn ě ž-
sk éh.-oø působení -J..-"zanechal V- duších.
(Zdůrazňui-i 4- krıěžskëé-jh o-. poně-
vaďž .čistě z s-pol'eč`enských zábava ná--
vštěv, jimiž si lz-ei oblibu laciněji u
dnešních lidí získati, nem'i*llo-va*l. Pr-oto
také získažlfl si vážnost a lásku. ne ja-
ko společník,“ nýbrž jako Vzorný
kněz.) A skutečně, jak všichni lidé s
uznáním _ líčili, ne-o-p-omíj-e“l ani. jediné
přílež-i-to-_sti k pastoraci, a všechny
síly si -čas, přes to, že musel protoza-
nech-at ˇ-Stu-d`i.a, O-bětoval - na ďůlfllfadnou
přípravu kázání a na veřejnou, spol-
kovou- .činnost uvědomovací.- A účinky
se do-sžtfavily. -Záhy p*řiˇt.ál1Il=áí kázání
je-h-o, fllásıkou - a pr“ak.tíckým' smyslem
pr-oniknutá, do kostela i ty ,,pokro-
k=ové“,_ kteří již dlouho- -do k-ožsfltelra ne-

-
vZp›am-atovail-i ze své 'l›h\ostej~noS-ti, je-
villí daleko žìvěj ší áporo-zumění a- ocho-
tu k Dilnění nauky _i přikázání á
p`řistupo-valí četněji  -než jindy ksv.
sváto-stem. (Chváliılfli 'si tu _' mnozí
zvláště onu sırozumzi~te=lnost a - le h-
k O S t, s jakou 'přìváděl-, na kazateillně
i ve zpovědnici, k p-řesvě-dčení o -sv.
pravdách až k Ochotnému, ine tak zvy-
k-ovému plnění -- přikázání.-) -_ Svou
houževnatou, obětavou činností -orga-

tarnosti. --- Všude jakoby nový -duch
zač-ai van-o'ut;* -smýšlení se- .'zVožl›na. O-
bracetÍog,--- ač byjllo do nedávna- -po-É
krokemř ”-a- soci-ailizsmem tak otráveno,
(již -od dětí školních počínaje), že se
Z-dánlza' nějaká náprava -nem-O-žná. --
Stáìlzo to -ovšem- práci tuhou a časté
bdění noční, ale --“ ovoce se uká-
Z a lo! _ _ A to d5O:stači!lo~ .kt roz-
vrácení n'ám`ít-ek, že je dnes 'marn-O
p=racovat;“ne, nenísmarná ani za
dnešních poměrů žádná prá-
ce kněžs-ká! Duše .jsoustăie du-
šemši-, due-hzo~vního‹ ch-lleba schojpnými,
ano často (ve, skrytu) `llač_nými'; jenom
je pfo-třeba je vyhi-ed.at fa -věnova.t se
jim cele Dracíobětavou a -bez-
náročnpu, ,S mod-litbarni
vynžaložením V š e cl-hn vl s tn ich
schop-nos-tí 3, s_-ifl. ,-- --e “Na ná-
rnitku pak, že při tak úsilovné exten-
sivní práci nedostane se čjas-to kněz k
sobě saménıu, dłostal-ov se mi od kněze
odpovědi: . Je tomu tak někdy; ale
když konáŤme práci S up ří mn ý m,
čí“s»tým~ úmysijem, jen ku cti
Boží- 3, spáse duší, zdá se, jakoby Pán
Bůh většími dary své m-ilostiñ nahra-
žo-Vazl, k čemu nám nezbude- _ času.
Jenom- nutno si _Z.ach‹ova.t -čistý úmysl
a pak - -- V p ok »o ř e do-Znávat před
Bohem“ svoji Vlastní nic-ot“-no-st, jež . sa-
ma ' o sobě není s-chžop-ná k ničemu. --
-- Ta -s=l"ova, jako Výldlaąd tak pože-
hnaných činů, mnoho mi J' osvítila a
roziíešiia. Data myštllenkfám o budouc-
no-sti pevný základ Ía směr. i oporu
naděje. -- A na Zpáteční cestě do
aluınnátu tanul na mysli jasný Závěr:
vidíš. není 7bVte,č11“ Qe snažit Q oral
covat! Snaž se co ,dove-deš O ten
záldad v sobě, a když to budeš vždy
upřímně myslet, Pán -Bůh ti už venku

_ .vv _

ŰĚÍÍSÍÍŤT{"”"fiÍ'čëñüÍ'ä.Të
když si tě už Pán“ Bůh povolal - a `-tys
ip-O-sl-eclıl, tož S - pomo-cí Boží- také něco
dokážeš! -- „Spera im Deo“ --
vybavilo se mi jako heslo do nového
ro-ku, tak ro~zho›dn-ého, když A jsem
O-pět překrač-ovazlz alumnátní práh.

_ ' _ '-'-Vk.'."""

TI-IEOLOG. S'I`UDIUMi1  V CIZINĚ.
J V .Iniısa-ční pak docillil obno-vení -aľ p-ěkne- Jis-tě bude všecky ceske -bohzoslflov-

ho rozkvětu- ,katolických 'spolků ve ` 'ce doma Zajímati, jaké asi `-jsou stu-
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dijní ponıěry na thıe-ol., fakultách v
cizině, karn jsou J p=osıíłlánži naši Hejna-r
daně-j ší bratří. Proto chceme uveřej-
ň~ova.ti alespoň krátké Zprávy Z, jed.-za
nofůüvých _těchto~ Zahraniěčních fakult
(Inšpruk, Štrasburk, Rím)ø sa -doufá-
me, že nám bratří odtud p=o~třeb~ı“ıé in-
formace Zašlofu. Též ,Zprávy 0- studiu
V jiných zahraničních _Sem.inářícht (v
Jugo“Sl'lavii, Polsku) se vynażsnažíme,
Získati, k vůli zs-ràovnáflrıí S našimi po-
měry, a snad il k opravě názorˇìı. --
Tentoflkìrárte- uvádíme Zprávu Z Inšpru-

v .

vo- ,fakultě J theęoľl, a yo ,kvetouvcím
tamním konviktu 'a filtovsroríickém Inszti-
tutu, j-esuit-skérn. Na kfloflnec ofltiskujeme
též' výkaz přezdžnášek na Institutu v
Důvozdním Znění, -_ Skoro by závist
cítil domácí 'boıhfloısnlotvec k těm- staszt-
nějšzímy _br.a'třím, kterým dopřánzo, .S
tolika -krásnými a ~p=ožtzi"eb›nými před-
měty se Seznárnixt a V nich Draooıvšat.
Kdyby se ,aspoň většímu 1J*o~č-fltu, než
džoısud, dostalo! p›říležitozS_›tì jk takové-
mutzo hlubšímu stu~diu;Zat.ín1“však ne-
vysílají .některé tdifecése již too dlouhá
léta nikam ani jeìd±n~o›ho bo-hflovszizcovvce.

J ě [ J zlnšjpruk (1924/i25._)i
Na tfhezołlogickíé fankuiltě- je Lletnozs Za-_

psámoi -nza 387 poìstluch-a.čÍů. Z nich je
52 kněží,j 240 bohoflsfllfloflvců svě-tských a
147 řázdofvýˇžcšh. V „Ka'.n:is`;ianu“, kněž-
.Ském .kofnvi.ktě To-v. Jež. -bydlí '242
boh-ošsllovců Z 69 diecesí. Mimo kon-
vikt 145 (33 kn.ě~ží); Z i toho 87 theo-
logů T. J. V řádofvé k=oiÍeji.2 Na.-Ť Íflilofsìo-
fickém In;st.ištut'ě Tžožv. Jež. .stu-duje -124
bohzoflslofvců i akazdemiků-iaiìků. Prote-
sořì In›S-titutu  Dřefldnáše-jí větší část
Schoìlas-tické Ísiflosroflfive i věd, po»n“1ıo“c-
ných na fakultě, ježto vdvvourozční kurs
fíl~0?&o‹Íie je ,závazný Íjpíro- všechny kan.-
didááty b‹o›hizons.=loví.j K“ani:si7'anum i kolej
Lisca;r,.S„vQr:ndu,Qıo›di;nrourrr,r;,_„rr-.ne.jr,ůznějš.ícl1rsro
nárzodnšoflstí. A Studuji Zde J Němci, S510-
vané, Fr.an_co‹u=Zi, Američané, Majďaři,
Italové a j. J _ r

J , J  Ronesz., r
Přednášky na filosof. Institutu v ízim.

l semestru 102.-4/25.
Pìrof. P. I*`rr“an.Z-elin-S. J: Metaphys-ìca

g-elnıe:ra1zis~(9 St.) -- Prozf. P, Gatt-erer
Alloišsž S. JJ. CoSzmoı1zo=gzì“a (4, St.); Dis-
putatiflolnflesn c‹o='smo‹l,z (17 SL). Grenzíria-
gen der- Chemie und Philozsophie (2
St.)-; Ueb-ııngflevn im cc.he“mr.i'Schen Labo-
rato1`i-`um~z(1- St.); Gžrenzzírv-agen der

Phyfsik und Philosflozpžhie L s (2 St.)
Astr:ophy“.Si'ka*liłSche Fragen _ (1 St.) ;.
NżaturěplıìıìjovszophfliSézhesa Semžinar l(1'jiSt.)f( r
--J Prroí; P.. 'Inauen S. J.: (ìe*sc-hichte=~ 7 ^
-der- PhilfloıS:0~IJhie (2 St.); _P'hill‹o‹S op‹hifl--z
sche `Fr`ageın“ aus der Surnmza J des rl1„;lr.§
Thžoımasr (2 S_t.). --- Prot. P; r Katzinger-
S; J,..: Psychěofllogía rationailifs (4 St.“);fl,
Diflsputatìzones nsych-ol. (1” St.); Empi-
rišsche J Psyichžoilćožgie (2 'St..)~ ě - Pr-ot. P..
Küflenburřgˇ S., J. :" r Eth-íca ' spe-cia,l“is (Zí
St.); Difsplwtatifloners .ęth.i3“cae (1 St. ;i ab-
wechsežlznnd mit P. S_'eyrWa;lld)M; Ph.ii~os.
Pr;o›Sfle»min_ar“: A]Jl'gem-eine' Einřüfhrungr
in ,die Schęriftefln des hąl'.í Thomas unzd;
dizen Nl“eth_‹ozde des- WisSžeflnszchraítlaisc-Een,
Arbeitemsz (1 St.) _- Pr›O=Í. P. Píiste-r-v
m‹‹-šlilsftšer S. J .-: Rhetoflrík: j gröfiiedrerz
Kuìrs, 2: St., The-o.rive užnd 2 St. i Ubun-
gen; kleinereır Kurs 1 St. Theo-rie umrlf
1 St., 'Ubu-ngen; ~ Pržoflf. P. ~Ri1nn1l`S!;
J.: The‹oı1›o*giai- naturłazlís (3 ~ S-t.); Di?-4
sp-utaztilones ex (t“htez0šl`,. nat., (1 St.) ;:
Sfleminžazr ,über moderne Prflotbllenˇre der.
n“atüıjllichen Goflttezszerkıenntnis (1 Stç) ;z
z“p=hi12oIS-.-.arprollfoflge-tisahesˇ  'Seminar , (§1-

Síıá). -_ Prflorfz.. P. Saznteiler St J.: Disv--_ i
puta-tionežs ex jí m=“et:a.p*hyÉs=icàa gen. (2
St.,). P. Sveyvvald S. J.: Ethica gene-

r`a=liżSz,“ (3 St.); DriBputatiŤo-nes- ethiícıae
(1- Sta, ab-Wech-.s~eln“d' »mit P. Küìežn--
bu==r'g)., = t “ J - 7

FRANCOUZSKÁ KNIHA,
Pršofč píši o Íranc~:o“uZS-ké -knize? Z

někollšika, L d'ůvo=d!ů,: na lllestačí sp*oko›jíQ--
vatši se ,jęenorn S -dfloünácí - literatuıfl-ou;
ježst- J dnes již d~tožSti lí›‹o›h=oıs1o'vců-alii.tu-
rí-ezntů reěálnýchfl gYmn;a~Sì7í, kteří. znají
francouzsky; ~něme“ck“éˇ“ knihy -jsou ny-~
ní velice drahé a -j.istě›neuško=dí,_1as“pžoíí
pfloněkuď se Zbavitíí' Závislfożs-til na ně--

Li
(Ten-tokr`át. se lh-o-dillám, Zmínití o-

mallé -knížce Ze Sbírky ,,A-scèse et
mystique,“ ~Ofl díilżku ł jezzuity ~ P, L.
Se-mtpér ,,L af v.ie~ „spiritu-elllleft
-‹ duchovní život, iíehoz povaha, stup-
ně at tři cesty duch. živofltaż. Koupil
jsem .knížezčku do 7 30 stránkách s nedů-
věrou k ozbsžahu, jen pro J francouz-
štìnu, ale Sotva jsem se dal dof-čtení,
Změnil jsem názor. Nečeztl jsem ještě
tak íp`říStu~p›ného~ al při tom výs-tìžnéhof ,
iíčení duchovního- života. Už-í“va.jje,
vhflozdné- oflbdfloby oflštěpovaného _ pflláněte



;a p rostoucíhofl ľorgaflnìsłmu, »TCO‹ r-ls “ autor cezbo na nichi mluví, že by všichni. ti
flý duchovní“ vývoj jd~uše^;~ kotlík rysů byli 'p-r^o›n,i*kn.ut.i. takovými zászadarni, a
vlastní podoby tam n`a.jdetel “ Jistě

:žádný nebude litovati 70 centimů, ne-
iaorťlsco Získá pro sebe i pro budoucí
po=u.čen.í pjsvěřených duší, to“ mu vyna-

hraždí _11.e~patrné vydání. -Knížkui vlze
objedrıati “ u ,,_Apostoz1;a,t de la P,.rziére“,7
9,1`u*e Mont-plaìs«ir, 9; jT0*l-I^10U5€, Ě`:`1`&iì“”

z.-‹zce.ì Nej*lep~ší jest  spoflečná oflbjednlájvka,
ušetří -se na flvydáfií.. i j _ .J ,
7-,Dáıleí uçpozozrňuyji na noèvysi illustro--_

“va.~ný tý=de~nník „L a vie“ i Cajth o 1? i-
-qu e“, 23.,“ Rue lGza;raıncièr.e, Paris, ` za

frfanků Í ročního p*ř'edpI1'atného' do
ciziny; 1 jest jveiicle- pěkně“ redìgo-vá=n,.
Ťz-:Zazn‹amenflává`m ještě dvě diia:

J; í R-i*b›et:'~ ,`,L' -ía*scéti.q-uey chrétienne“
VII 'ed 1920 lu Jj.. -de Gigor-d, éditeurg,
"15, r_ue Cassette, 15, Pa.rzis"; 528 stran

:_-Ízfa T20 irˇS. r '
G. Iˇlooflrnaeçrt. S. J.: ,,Lecozm.b=at.de

šla, pureté ”(AL ceux, qui; oni: vingt aus)“
1924 u A. Gir'an.dloznż, llibrairie, 22, 7 rue
,Jac'ob,` Paris“ (VIe in-Art): = sztran za
ˇ“`9“20 fřrs. r J í , í '

- J _ J. E1-orian P.,

NAŠE SPOLKOVÉ  
 BOLESTI. í „

' Bylo již častěji + také . lv Museu
ťzdůrazňfloıváno a všemi: ,nžašimìø veřej-
nými, pvracovníky Sflouzhl-ažsžněs přijatov,
že po xnáhlléjrn vn ě j ším rflozvoflji na-S
~-šich, «organ*isací musí. nezbytně -při-jíti
Sfloustavná pjošmalýáí z práce f -- vn i' t řrní
“výchfovy člženistva teprve kz těm
účelům, pro- vkzteré „ ,o.r'ganisa„oe~ v exi-
“stují.‹(Bylla..bypřece -ze-při nejmen-
~“ším~ 4- veżlëmzi. ,flodvážnou myšlenka, že

to nejen v theotii, ale i,_v p r a xi, ja-
ké žiádá Církev. .a -dlesıatero. Přistou-
pivší -'členové ymus-ejí vbý-ti ,te-
prve předınětem =úSiż1o=v-né péče a cíle“-
vědomé práce, ne -jáflsortu al triumfu,
jakoby již .jimi bylla Církev zachrá-
něna, když se d-ažlfir do -O-rganisace za-
psat.) F- -- A co vidíme Z.atím místo
Dfľaktückehèo* Iłrováděnıí této, , “›dne«s
jistě jedině ~-záchranné. Záflsz-ady -ø?
Prżaco-“vníc'i* na .ven.kflo›vě, kněží, pracuji
podle S-vých., Si*l,,; mnohýfl , dog úpalduç
ale víůndoofvé, V kteří „mají u~d'áva.ti směr,
n_ávod k této intenżsivní_v-n.itřníz,pr áflci --
ti na mízsto toho utkallëi se vs, ìboji 0
otázku, jk-teırá že ze »dvou j hlavních
f-or em, naší o*rgani,s-acer je je di“ ně
ozprávněnă.. - -9. Hšle-díme-ii k věci
ai i-ìdeji, tak vážné aveliké, oniž jde
v našem hnutí, jsou boleflstně flsměšné
tyto spory O-IÍ ormu (i ,když ie S ní
spo›j‹en.a „ část. také metoda) ; a což tezpr-

IVve, vímfle-li, že se ,Spory ty' .otacrejí na
konec ko=l=em osobních věcí, antipatií

V IOa sympatii (rıechceme ani rici ;--` Zaj-
mů) jed`n}o«tlivcůy --J --? -_ Jsme pře-
svědčerıżi: nemá-“l‹i se hnutí naše zpro-
nlevěřiìti svému poslání., .J floflctnfloutz na
m.ě‹lči:ně, musí Zvítfězitvi. ten Směr,kte-
rý »více zdůrazňuje .myšlllenk-u,
jehož ~ Zástupcové mají i na mysli v
pnvníl ř;a'ndŰě› duchovní _ apo-

k roka jn áb o ž e n S k él e .uvědiomězní
naši mlázdeže. A víçsìleždek _ ?á Sjed-
nšoceníř vše ch or ga sn i sa cí-
deže v je ‹d fli“ n o u sn Dflříszlutšnými o Ád-
bory, jak jich místní poměry vyža-
dují. -- Známý náš Szpjo,lko'vý, prazoov-
ník podává kľ tąomuž V textové části 11.
č. p ř_í pra vný „ konkretni návrll,

__ Éxšich-ni,§._,,_ti.,,_,_kte,ì':í__..ż__s,“e,_..._k;at.,,„veř._.-pno.j.ev1l_.je.n.ž,„__jak-.-j..douÍáme.-„.mťijsnšrìe.,jako-.- ,_-_L1ıìzas,:„
ťzvl. slavnoistí 3 zábav “SúčazS.tňují, ne- nění sitfuaoe. - - K..V. ,

I ` I I'N o v EKNIH Y.
j l LALOIS ČÁPI“ z

-..A MY JSME H0 ZABILI. flpova. Jestrv, ní vYÍä±d=řjen.a “-~š.ı'=lená

pr“oıd*1žuž.uje do dálky jej í. ozvěn~u.“- --
V- ztentšo klidný ton vyznívá hra Čá-

přímšo touha lidstva., Nzničiti Boha, se
_ lľuturistickáz hira., Edice C „S.lépěžjeŤ“, be ,5,am,a p.0,5,&di±i na trůn Dájflçę ži-

~- Přerov, 1924. Str. 80. Cena 10 Kč.
Y I .I V V 'V I,,Stvo=ren.1, -jest velepısen P-; .ve-da

fji. slabikurj-efl, urměinzí ji zpívá .ai život

vot.a, a vjýsledezk -- 0 zhroucení tžěchz-
I 'v'to snah a k“'on.e“cne vite-zstvít ılezniči-

teżlné Pr-avdy. . t e J
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Fysšiolog Sturz, Snaže se co
nejvíce p-ovznésti člověka, jde tak
daleko, že; si osobuje konečně i ìnoc
nad smrtí. Pomocí své vědy vyna-
lezl pır“ožst`i"edek, jímž smrt byla da-
le=ko oddálenaz. -A tak po několika po-
kusech znozvuo=m.l.aZe-ní volá, -věd-om
jsa sily al moci člověka-Vítěze:
„Smrt jest přemfožena., člověk ne-
umřef!“- A. lidstvo v r.adostném op'›oje-
ní h-lásáz důSl~e.d=ek toho: Zabiflli jsme
Iˇio! _- Ale právě chvíle největšího
vzplanutí lčlověkova božství“ ob-szahuzie
již v; sobě ,počátek jeho ąplázdu: Z-Asie
zazní pojednou zděsivý 'válečný po-
křwik, za nímž nÍá.sle›du‹je “ Smrt tjisíců
b-ovjovníků. A těmto Stuzrz -nemůže
p-ofmoci. Mnozí však- také Z těch, kte-
ré Sturz obštastnil novým životem,
házenji mu tento dar se sžíravým vý-
směchem pod nohy: nevědí, proč
jim jej dal, -jejich zrak nevidí cíle no-
vého životıa.. A Dzroto plno-u měrou
využívají 'Se-bevraždy, výsa-dyt člově-
ka, „uče-né to“ bfe-stie, 'důmysl-né, ra-
fı O V -I, V V

- - lhnované., Jez ma to stesti, že nemusí
če›kat,__ až ,samìa poj=de...“ Hrozivější
však -Stín vrhá“ na jeho bož._ství to, že
lidé -opravdu šťastní mu“se_j'í Se. světa
odejíti. `Bza do „pflafllárce 1 Mládí a Ži-
vot:a'~“ :vplížil se ni- mor, (Vše lhyne.
Sturz vi.-dí se opět člověkem, ba mé-
ně než člověkem, je-st pouhým j,,čer-
vem., jejž kıdìosi z,aš.lá‹p,l“. Nemůže za-
chrániti ani svého syna- a, pln zou-
talvství, jest nucen Zvolati: ,,Má věda
mlčí, Strašně mlčí.“ -- Lidstvo,Ztrá-
cí boha. Ono :však (musí míti boha.
Stává se jím srníroe Evropy ,se Asii,
Chiri. -- Ale i tento falešný p=rorok
`pr:chá`“”`koflrıze`čnŤě””“'přeTđ““'ja 'křížjë"t"`j`í'l“al
Láska., která Zemřela, rozprostírá svá
dobrrotivá křídla nad ub ohým., dotrud
ve tmách 'tápajícím lidstvem.. .Lid-
stvo poznává Lásku a. _Mil“oSr.d.enství
a V mocném rozmachu znova A vzkří-
šené duše,_zatím co tělo odumírá,
vzlyká radostně: ,,Bože_, Otče náš,
odpust nám. naše- viny, pzřijď _ krá-
lovství- Tvé-í- - j ˇ j _ A

Hra má J mnoho společného S ,díly
rázu podobného, jako jsou: Benso-
nův Pán světa, Svfatohorův ' Oheň
Eliášův, nebo i díla Čapků: nafldi tato
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pos.l§ed“ni. I (Čapkova). -vyniká 'fvšak
Svým positivním l vyřešením. “ z Má
mnohé ˇ vzrušuj.í“cí s.c'ény,' sjršíc du-
chaplnos-tí,“ bystrýırı A-vtipnęm _ i “~sžír=a-
vým sarka=S.mem“ (snad jl nebylo . ani
pot“řebí někdy. takové ostro-sti- výra-
zů). Celek uchvacuje prudkostí spá-
du a um-ěląeckým, vi pravdě dramati-
ckým vystupiíováním děje. -'Ps-yclro-
logické pojetzí Lìednajícich 'osob »ne-
působí ,však vždy dojmem lžpravdě-
pod-oflbnostì. “ Nejlépe- ještě vy-kresl-ena
postava zrá.dnéh.o Sarka-'stického kně-
ze TWažr'do‹Wské.ho. _- O-Hra volá pří-
mo po .jevišti sobě přiměřeném, vý-
žaduje však herců dobře “ vycviìče-
ných a obecšenstv-a -fli-nteligentnílıo.

|IIII\

r RENÉ BAZINz .
. v- 7“ - VJ SNATEK SLECNY

r GIMELOVÉ.
.Přezlëožıila Vojt. Va.něčk“o“vá. Tiskem

a nákladem J. Birıˇnbaumfla v ˇBrtnici
1924. Stıf, 82. j . _ O

Horlivé knihkupectví ja naklada-
telstvıí J Birn.b~au.ma předkládá naší
veřejn-oS.ti_ knihou touto pěknou- no-
vzelku R. Bazina. Překladatelka pře-
desílá jí Rollrandoflvo -odporučení Ba-
zina. „ _' jemného- a bystrého po-
zorovatele nejpIrchavěiš.ích_ záchvěvů
lidských szrldcí“. -- 'A' Skutečně! Kdo
již jednou nahv-l,édl do světa Bazino-
va, ten js chutí sáhne i po knizeyté-
to. Bystrýmri postřehy, hbitými ta-
hy kreslí nám spizsovıatel Svět ` paříž-
ských pflísařek na stroji. zaměstna-

, , _ných _v obchodním d.o=`mě~. Maclarcyu,
`ÍVl'ëžìˇ"'ˇ"Í1OÍñíì”ŤÍälŠö\il”"Íäiřö“jˇ"ŤřöŽlłìŤětá,M
stá. Z bahna v“elko-města lilie -_- sl.
Evelyna Gimelofvá., Pro krásu ba ne-
virmo-st, téměř lzdìětskofu, je- u ' všech
oblíb-e=ná,»a získá Sii lásku Lud_ Mo-
randa, poručíka 28. p~r“aporu. Oba
maj.í jižž jen matku.. Celým záıpalem
mladistvých duší přilnou jejich srdce
k _s.oflb-ě a M.o=rand uchází se »o ruku
Evelyny. A ted' teprve se ukáže, že
Evelyna jest Snir-oftek,l dítě -od rodičů
opuštězné, -dítě z_ n.aleZince,: S nímž
zákony. nedovolují_ důstoljníku _vst“ou-
pití: v manžels.tví. Nezbývá nic jiné-
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ho, › než 'ab-ly se rozeš_lí,_ anebo aby
Moraznd opustil dráhu .v'o›jens.kou=.= --
l`Ioře Morazndovo neušlo tu' pozoiˇno-
sti kolegů, ani jp-luko-vníka Rizdafulta.
Tento poslední nemá-,Íník.o-ho: ani že-
ny, anífldětí. Proč by se jt-ediy nemohl
státi: otcem slľ. Evelyny a „učiniti tak
dvě mladá srdce 1štaStnými'? -Stačí
vykonatí v té věcí několik návštěv
u dam důstojníků .a věc selrbezp-ečně
.donese až k sluchu “strá.žcům Záko-
na. Q--“ Štastným no_vomanže'lům 'bla-
holprejı pak nejen damy se ,_ .svými
důstojnínky, ale ,šťastný ,ˇ,ta.tíček“.,
ny-ní ge“ne`r*áęl Rídaıılt. -- Sl~oh., jako .u
Bazina vždy., lahodný a_ jasný., Mi-
strovskˇáš jest zvláště- .kresba charak-
terů ad vzá.je.m'nýc'h` kontrrastů jejich u
k'at'olík?ů a bezv-ěrců. Překlad však
na někol.ík;a .místech zaráží slohovými
chybami., z i novotvary. (Na př.:
,,službov=olnzo=st“; ž;íd.le_ a Stůl zazby-
dlovaly světníci ;. nebyla si jista . . ._
nořku-li, že nevěděla' nic.) Překlzadu
dojslfovného je Snad.-r třeba V lit. věde-
cké ;' v lit.“ krásné tlunıoflčí se ~ınyšl..en-.
ky., pojmy, :nepřenášejí se slova! .

 BL. TOMÁŠE KEMPENSKÉHO 7
OV“ /' ` I -

RUZOVA ZAHRADKA.
j Vydala _. Matiıce Cyrilometodě.jS.ká v

Olomouci. Vyti.s.k'lìa[ „Snaha“ , 1924.
Ce.n&3Kö- , j

Vedle světo.znžám:é_ho „Následování
Krista Pána“ napsal učitel prakti-
ckého křesťanství, Tom. Kem.pvenský,
ještě celou _ řadu) J méně zn.ä.mých
asketíckých knížek. Jednou z nich je

__ -_ _ rnově.._,--Dżřeložená„„;RůžooŤ.á,„„zahr,áždkaŤÍ--,__o5±a±,ninn,- ,,..pløn,ziç1j.;á,n-„11__.iiči„„ž5,xzQ±._„,,-,±,ann,..
(A1911 vyšla v Pelcl, Z „Chvílkách“.)

z Prostý , Sloh., hluboké 'my“šlenky',
časté cít:ace Písma sv., přípomınajı
,,Náslefldová11í°Ť zatím co nejvíce kníž-
ku dovpo›ručfuj.í. Zvláště pro svou
pr.aktíčno›st,jaká jeví se v“ mnohých
ka.p-ítolkách, na př.. o dobré společno-
stzì,“ ' o utíkání světu, o boj.i si chyba-
mí, to důvěře Av Bol1a,Ýo ,vespolném
snášení bratrského břemene, o ná-
sledování živo-ta Krista P, a j., mů-

` . . .

že . býti to-to .dílko velmi; vhodnou
pomůckou* kl) meditvacrím. . iRel..

1

 FRANTIŠEK sLÄMA.z '
PovíDKYr\CRTv"

 TĚŠíNsKA.  
Svazek I. Ze zápisků 7 So›udeÍe'. Ná-

kladem R. Pro-mbergra, knihkupce vf
Olomouci, 1:92:41. - ~ j  . ~

Nakladatelství j R. . Prornbergraj v
Olomoucí rozhodlo se; k ohvályhod-
nému podniku, vydatí spisy velikého
národního .bu“d.ite“leLSl.eZ.skéhoj dra Fr.
Slámy. To' Slezsko bylo kdysi. ěeSké,.._
dokud neflrzoztíržené .patřilo české ko“-«
runě~;rpć0›nenál1lu stalo se obětí cizího-
násfíilí., :odtrženo od zemí českých, az
i cv tom mıalěm zby.t=ečku,Ťkte_rý spo“-
jen. zůstal, stala se čeština po=pelkou.
aj živel český stále více zatlačován
k 'hranicím Moravy. Na zemí tuÍto~
bylo z-apfomíznáino . . .J Avšak fi.
ona -má“ své, (W Z.apomína.né dnes Z již,
kněze-buditele, má svého jvezlkého-

. _ ø .

básníka Petra Bezruče, jehož básně
jsou výkříkejm sociálně i národvnostně.
utlačované“ho lid-.u, a má svéflho- buditelel-.
Fr. Slámflu, jenž tolik lid.Sle~zský_mi-~
loval. On žil  mezÍi .lidem s=l.ezskýmż,)_
dobře ho poznal a přilnu_l k němuJc_e-
lou svou; duší. A .tato láska, vyplývá
ze všech jeho spisů. Takéjeho ~Poj--
vífldžkyj .a. črty j-sou velmi; mi-lou kníž-~
kou," ktevrou si každý, at' prostý j  či
vzdělaný, se zájmem prectez. V těch--
to povídká.-ch," ie.-ž psány jsou .S (náde-
chem Svěžího l“i.dovéh.o „h.umoru,' ;p«o“-.-»-
dává několik obrázků ze '-života cí-~
kánského, sz 'nimiž se často u Soudu
setkal, a dovede Svým živým líčıenínı.
výslechu 'cikánů čtenáře ro~zesn1zát. V

ních dflědín, -zvyky a typy jejich oby-
vatelů, jak je sám na ,Svých potul-
ká-ch a souzdních. komisích poznal, u-“'-
ka-zujeı, jak mzalicherné příčiny bývajíż

ø _

podkladem“ vesnického sudíčství" na
život a na smrt, Z čehož zisk mají
jen advoflkátzi. Popisuje též krátký po--
byt ve Vojenské I-Iranici :la podává
čte'<náì'ˇům několik veselých omylů ze“
Soudní praxe. -- Povídky se velmi
pěkně čtou, - a jp-r“oto.z .Sšpšižsy Slámovy
lđlovpoflručujeme do n.aších knihoven..

Í . v -Oıř--f
. , _ w.
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“ JOSEF HRONEK: r _ meni Se,všen1i lotázkažınzi, kéž nás
KATOL. LITERATURA j A Š-àhàf Překggăı ŠIĚPĚÍ ą ‹›ìbàS~à'}-

2 A v ra 1. -- a IZ y je 'apl-

A Ná'kla.dem Č.S».z akciofvé tiskárny V ' ` ˇ r A' A
ıexflzøz. Sťxfln 50 cø.na Kč 10“-A. . KAREL LUTISLAV*  A

Katožlilcká, literatura 'česká Zazna- PŘÍRUČKA SPŰLKŰVÉ
š-me-ııżává -od konce- n1.inu1léhflo~ Století PRÁCE MEZI MLAÁDE
...značný rozmach. Na polli' krásné 1-ìtle-~ " ' „ A „ ˇ “ J , - '
ratury je tento rovzvfloj datovánn rsdru- K'n'Ťh'°Vn'řŤˇ,< ”I,_IVŠıZdY Qz 2- "j',Naık1aj'
,ženám nnadýøh 1‹ø«1fl.1ınflnfløhn ,,P»øz‹1 đemˇ ŠÖYUZÉHI Vefik- 0m1~Hđ1*“Y- V
`3e,dnj_,m‰ p,ľ,a„p,0,1.e%m“ (1895) a ,pak Brne 1924. Stran 96, Cena 5 Kč,
.Sk?L1,-Dino-u ko-1 revue „Nofvý ' Živ“o.t“,_ PŤÍ1'-ľľčkafl .ÍÍŽ ďÍ='0“Uh'0” I30'51`ľá“daná ča
“(51896). Nau=ko4vé písemnictví pr_aeo-- ,°'öekáV_a„ná› łftęľá d'0'Ve'de ÍÍ5 tě“ V0_I11-If
“vallo též »old konce minulého A Století -usmˇdmfi pìľaci, *5*U'0'1kl0“V0U 3- _d?“'Ťa„znzčnčj áø hzıøznhky a vyúvøfiıfløz man k&Žđëm“›á ZVI- Zflöăfiflöffiküm Ve Veřei-
Význavčných dě1_ _ _ Ă ném působení, mnoho určitých a
chyhi nám všzúz -ónq, ıxflęxê hy za- Vvęv P-0“fł'‹==b“I1Y0,h ;D“0“1_<Y}1u, az fara) çnn

--chytiılo obraz A tohžoto fn-ašel1o« üiterár'-= ĚOĚZ vłłľace tato* PŰIVIÉÖ Í7Ymka= IÖŠÉ
~nihø Snažení.  Uvefláølná jıflınižøčıxø. je 1“2`vı1«01jff> 131“ a 1<É1°_1§Y Y É* Z Q '~`?fÉ“°
“p,rv.ní krłok na Dłoàli dJo~S.ud j velëmi Za- H'0'5*Ív kťüľe Hm*0“ZI11111 “S;n~azd.n'ou; a presv-
nedbráflfanêmfl, Išatoı, lđžčnn zıiťefánıiøh. H0“ ìHf0*ľmfl~0\ì V Heìđůléžìt- 0*fĚ\=2kH›0h
A, jako každý flpìrvní krok., má Své ìařk mravní 'Í ~VZdě1”aV3~°1 A VYCIWVY

ˇfp`řfledfno“Sflti ì Své vady, Na závadu je Ö1e1T5?tVÉ\_›ˇ ,uv Pás n“?Í`dÍì1ežŤtěÍĚ`Í' ta*
především [pì"í,l.ìš,ná Stručnost; bylofby ké VUŮISI C*mÍ1=0*5ÍI v5‹P0'1k0Ve„ Z“a=b`aV›

vzúnøvhzxê se zminniťi také 0» ıihęfáfıúøh Wàvflc S111'0“m›ažď0v&l01h0 atd-a Kfllflka
«_zš1flø=1á.‹±h uzøzhy  árivčjši, zvıášťčlj na f02đ=ë1@I1“=«1 ie“ 112“ 12j1<fl1Jilf0l1› Z HÍCITŽ
Moravě O kruhu Sušilofvě, který moc- I<8flŽ=đä±P 0'1_JS-filluię 11ë@k,0*1ik b0'đůø DŤBSMŠA
né p.ůg0zbni,1 na pfløzzndëjší gęnęı-age, jak ro\Zl.i.š=ežn›ých, -St.ru.cn'ě ıa rpıraktıcky re-

fauftoflr Sáın džoZnáv*á.-. (S-. 22.):l O ílec- ŠGˇHÝCH-l Ku k0*110ì kfàžeđë Siaiì DřĹDO~
kfęfýçh zjęvıechl Içnižfička tato, m;1č';fi, jen Zároveň _, krátký “výčet, p~`říS*l“ušné
,čęhøáž an_1;0;1- je si-_ vědom, jak Zì"ejmo alitleratuflryz k vl.a.Stní.mfu vzdel-am .a
ťz ~đëonS1›oflvu› (S. 48). kraj leccos by bylo přípravě p~rˇO›te~k.to«ra «(,předl11ášejícího“),
třeba důkl.ażd.něżji "p4Ofdati. Než to nebyl Tak 1“La,jzdęme vc“ prvních ka,p:i.tovlá,“ch
ÚIHYSI &&I1Í10IľůV„ který IJ“ůV0“đfl1”1ë Shrnuta rpravifldla o výchově A náıbeo-
iınansal tuto rskizzu pro r „Kalen- ženské a, všech jejich A .pzrozStř~eđc“ích
ridáżř katol. l duchofven=Stv.a“. Bohużžel ,(o anofllog, =1)u`*iedn.á,šk.áchá, Zvl, dobře a
pestrá-dám, úplně-l spojitost S. to-Sıtatní p~rakt, po=i‹e.dnán=o“;k duch. _cVì.č:en.í,
=čeS»k'o~u llřteraturou, Zvláště; S katolicky poutě atzd.)“.j Dále přieházíí výchova
`I`n5“Pi11'0Ňa1'1“Ym“1 ZIŠVY -11Í“@Í&ľ1_11ľľI1‹z k šet“rno'stì a abS.t.ìnencì; Q výchova
”(Z€Y6ľ, “BI'€lZíz11&„ V1'C111ÍCký., A ,5Š'IÉÉđ€k obč. .a S.o›c_ì-vální; všeobecné i odborné
jatd.) - Vzellmi Děkně všˇak je podána vzzdëláváıní č1áęn_5/Na ” (ý1a5flVë.da, dzzg.
jąKa*91=““r““‰đ“&fi1*ëì“r“ŤVłflS“'fë“"ljjj'*bfifŠfi1ŰłřÉjj"íšnišìjˇ"á'*o1ìfè&=ìzírúrá;c“je a “S1n`šflê“c
“t*ľQŰhVě7"C}Í PV“?`ľa^k B0L_1Škla,""íL_ut1' přednášky S-ei svět. oflblrazy, četba,

VĚh0” byť by nebyl V57Ce'ľp'aVa11°1> ľe drobné p-ofkyny o divadle pro režì-A
'ulspokmìvý' Zajímavé a Veqmi Sym' Séry herce il' nápflovëdy. Na n konec
Uaflcke Íe ÉIUŤOÍŠOVO . 5ÉŤa'n0VÍ`S*k;0`” k H0“ .pak ,důležitá k.aĎ-itol“a O vedení Sp~o“1k
vym “Z.je=vum jlıterarnım (Roznıach, kn.h á Í funkci nářů aa O 'řeď ì,_

"Du1`37ch).z - Pěknéhoz -ocfleněníl se “ dëo Ill 'a 'pr AC to ` Ť “ .“'p ,,Ĺ.'p
Stalo i věčně z mlażdému ,,MuSeu±“, Sęçh Z,aˇk,'0m, S;p'01k0VeIÍ0',pı,n pm,'af1a"A A nı Schuzı Zabav Zaklaıdanı Spolku aˇkteré tu autor uvádí jako Zrcadlo 1,, A ' ˇ, “ˇ .

myšllenlflo-vého varu V bo-ho-Sl. Semì-a p' _ Nasl Sp°*1kQVe 1“1tę1'“at““ľ*e' do“
nářích, kterývedl kjjpťro-hlo=ub~e,nř lila-k V stava « 53, ÍQUÍ0 PŤÍ“ľUŠ_k0*l1 Ve1Ík'éh0`
oboru Ivědy, tak Í V kráS_zné literatuře. 0Ĺb'0*ha°É1”f*1 fw ľe 130 VÉHŠY k}Ĺ°'k za ÝŽÉ“
Spìrsek tento je cen-nou informatìivní T0111 11J&S›1H1 4--l ,SDIOIIROVYHI ľ"0?ZkVf`>“`
příručkou, ale pro důklladněj ší Sflezná- 'EG-ITI V I<&'C0'1=ÍC~1<ë111 NĚITIBCRU. K-' V.

x

x



Asflpjolu SA AÍII A Svou' ,čÉá;$ĚířAřehematiSın11S.Akatťdìekého dneł3,ov.enStv;a*Ceskoslov. republiky právě

.M. lSta\:«“ě1, Fr., ì\‹ìeggı`.ADr.ı, Jhıdąra Jan, _ Jeälìěkfae Fr.,»DAr. Kuđrnevflký A., 2D_r. Hazjııka V.,
Dr. "Pe-ejháček G., Dr.: Kaehník JìA.,A Dr. ÍA.SQld§áAt A; ,~ Hronek. J., Dr; Vaj S* vši, Dr Cìjaàırlka
3.,. AD15.-fštejskal Fr., ăančíkflšç pp. Vit.Toelaá-ěek,A, Dr.J„an Barterš, J. Suchý, Viktor Saııier.

,A A A D ob rv of tiv y' m á. r e ˇgñ mA -4-,-. Zla1o41a“š Práłne Bit hrál. Ty AÍpÍáv;kÍ P2. T. ágny
éjđjbešr at ale, .kteří n á._Afm.. do Sud ne Z aplat ž li, p re Sílme bsenjjaž ně, tab jg tak brzy
u činil i. U im 0 ž ní te “ná.ImA tak je dn, a k f 15 e.rfn Š e né' „vęy d ávj ánjí, j, edn. a k rı.tı t_n é`i
Z V ě tš e ní r ozvfs a hu. U Zeje ej te n a ší l pra ei, ěçíln e ja An5“eot al ejn t ev“ sw. p la c e nímšje

l Ĺ 7  AA A A g{NLAfl ˇy'RAEDAK‹;1,  2A‰SALA;NAÉzA. r = 2 A
Nak;ša,d[ašteìetfv=í ,.šo4seìaêìj~äšrnbalamfaj vìfirętnăešžjijj AA A A ig A A A

A A Pi-ęr1`.ek L°`Frmì ”t[e_:lA,Přeětěte -si to. Zfjfranětìntìy jpřeí. J. ,rRoAZ%maheì.“' AStr,,í84.
Cena 9 Ý ˇ .l , A j j A 1 A A AA

g f ČN. S. Lj e Sájkfioviz _,LreAg~enđý.*, V.Krn`A'jbAovn›a. A~,novĹý_*cü  1*=nSkýeh přìekAla‹dů.~ ŠSAe.šìtì.,L,CAenAa
G0 LeSĚŤ;ov.AjjAeaLj j-jeA,d-nírıjłjjzf m3jASivjAé1`á§ZrnŤějšAíehrffruskýeh SzoìSA0.vateIÍ°1,Aj`enžFnčÍ znáti Ruskem“
S A j ehoz Adlebrými A in AjSti1ın*ýrnì~j,etržâj,n,k,annì,AA s.jAeho«r5adžAostíj. „heřem. . ,Děj ,jeho 1,, Legenđ;Ĺ“ !edřehrá.vá
,SAGA “v,,polořežn,íeh; AAkobcí~ehl*_ Stř;eđoeZe.*mn.íhoľA| ',,n*ıoř€§AaěA__v, 1{Ah_I,uĚbinAá.e‰h,_-„ýonště“. Al.AKronnQě_A.1~Qzkošn;é“
enaìnvlìjtty je *vi;1nìehý“<hluho.k`é,;jAmrjařvníljř'poj,etí._A,živ.oAta,.[ALidé,rvystupující A-fr Íniojh., vyzvýšilì
mì1osrdAe,nStvAí *-ga lásku AeAAAb1AížnfiI-nl ,nad AvlA.aStI1ÍQšrtěStír"a]žìvotníę rvá;š~n.ě,._ A Legendyâj tyto jsou
pleny Áokoıšzlujíeíeh  Aa~,vlrozk.ojšn*ýeh_l přłilıođljo ŽÄle1łdáIÍoStí,AAAA-jěímž”=YŠÍÍm A se AnAoAvxé]A”ľd3Í1flo*,velmífl
d0ÍPOruč“.Ěej._` [ .A A

.Ze Zátìfší- žAeifv'o.taęf~f PAO,víđk„ì.YA zajpre ArA~Aml2á[ä_ežA ,Az a rů;z.Aì,;A.an_tori”ıAvybrlal; aAĹ,żÉřeìožil A. AK.
Efìoffmlra n.ŤAStrąne4„6“., CenaT53A j A A . I

A Iąžąlfløvêrfızıvflđìøż,ASvá,zøızAet9..,.šx„.A S, NøAv,á;n AFarøkè_,€fljønąS±vĚ. ;É~Iz~z.Av 81 áíšjflżvážøłı.
Ůecnlafă ›Kě.i=-A±kS.vaZ,kek OvÉ. kf :Í DvŤojí,Ap20%ĚbuzeníA““AZŠGŘGVÍĚÍ Hrałv; 5 dějAStvíAehA.“
šľekreëflh1“r,Z‰ëeà S1ì‰+> Cee“ Kč-     ,     

J UDr.fFlorígáøn_DArAáApa1:ĹjfKompjetence ìcìviłjlrıíchí SĹoje.đi”ıÍ de legaArì;ÍAferendaÁ.1
râtran 68.‰CenaÍ8 Kč. A Ň . _ e Ť- Ý Ă a Í “  , ,.
+ j AKřeSťaiıskýrsreeiál.zKalendář kiapesníkna, rok.AAÍiA925ż, “Upra[šviljJà;Il HÍafIng'š=mid.z
ŠZ žobjsahuz EÍvrepÍSAke :Státy,dleAn{roz.1ohy,jřeěi a»n.áb,oženStví_.,,OA1“š.řeSť.l..socialismu.;..CeskoSl.
StranaA1i,dová,na Mferavěj Qa ,veL;Sl;ez»sku; výv'oj,? ZáStupei,A SekretAariáty,A Asìpolkfy SA přes.
ađrøS,ami.), r r , ,  A
;üěd;ìctvíĹ=sv.j_JanAaA.Ne;pem.uckěho~YAPr,a2e~AH.ÉáděrAaAny:~ _. ` { _ l

 v Dr.ĹEAr.AAAAS,jt,ejak avli `Svatý Váeìavøf JłejłìoA žívüjl? â›.,.Afl›ůŠeÍta; 23 obrázkýv V textnëa
XĹVL tab. přžílloze. ;,Str,an[ 24z6.7 K rá. SdrıfýÝůente.AS.piAS,l ASAesjtAaveAnýr S›.ę.gdb§o“rIioıż A znalostí, a,
S Avelìkoıt-Alpí1íA, AloZjde~be"nýAA ěe7`finýAmi vyebrazejnímígj'zjahajujee.Íđíìstojnë, lìteraturıx.. kfj ehySŤtaę-›
flëmrı.łlisièim-AArrvý±0čiSmrtiA“A,Sv.- Všıëlavfizz 1C@r1eAejeh0 ìjeęlê 25 Kč. à(S nöšfifirflým 26 Ke..Pro ë1@flvDëdi0tVi Svafirfiìàeeekëhfi ,20ì;Közż(fl .n0ŠtA0“,.21Kë)- ,(.P0zàľ0br=ý«,refeAfà.t Příště-3“
R.lPn= øflınflez.flz“ eıflflıflflAAflcžr=e     A A  . ~  

Az ;D1`. Hìngje Rì.e.h,tľeŤI'~:1„S1ovaı1S,kě;.lkapìtoly,Z kčeskéf ;hŤì›St_orÍe.A (I. ,Význam Slovanské
liturgie. v ~ době AZì'řízAìení. _bìsk.'z,.ApražSkéh0..jiľ; Slovo kf otáZoeA eyrilo;-methodějeké).
ýStrauĹ-132.AľCena,,.26 Kč. , á - zj j j V š Í. Í _" .A r- e j l ..
Ešdijce“ ,.Š~_lě§něj~_;e. žívotaŤ"„v.{ Přerově: ; « A Ă A A _ ” j  . r
A A A j Alois b:_Í'Bi0lestíe AILĹn0jeÍ, a.zLA,`“j.6jììcl1.“A.'V61*Š3.",4.. .vyd. (P0SuđekŤ~p,říštěA.) A j
Tăsjýkevéjdrružìstvejvfiradrei., K,r;,áAlo;vê:.__ A - A ,_ A
“  JíříASA`ahu,f1a:ľA.A Význam Zižkova, djľlfag Díl- II, ~Setı1aÍ,1'1v 128. Cena §50, A Směrof-
đ§g,j;né:,r~ kritiekéˇ ocenění, _oSrobn0.$fi 3, díla Zìžküřva; 5pr0AlAškAołuviSpolek“ velmi vlıodıfıé;

cęshøsrøvflnshájáhøaøváflêkázćnøvPraze,II,xSçáıønAá 15.;  V  _  
.  fKa1endářkatoA1iekého-dulcchoxzenstvaČeskosloy. ÍrŤepfub1ìkyn~ar. 1925

vyšel “(redaktobr os. ,1`onąek, adjnnkt ctheololgìcké fakultyjzflšarlěokvy universityvvž;A'P1žaze).
C“ena.v"“2Ý5 Kč. Ĺ; Ten.t§0rje__./HIQ,~eroěník[Akìalendářę, jakeš. i nředehezíA*'jSoì1 m,Í10u,., praktickou
příruěkkou, duAefhoÍvenS.tv.Aa,Qkteréý ìpof letech, jbuáoufjhiedány nejen jkněĹžAstveAm,._aIe'A>í hiStAo~[
rikýf ,,ktu1turníAřmi.. '0jb`SÍAah.; kalen‹ìáře"j,e „pro kněze, .dnaejšní . .doby A zv«łAášt±"e rpràkiieký. 1 I., . čaŤS.t,,
Kalendariı1I_n,„jee ,r0Z111HAQž6naAi,.łet0SA zo ,potřefbné připomínky. l II. část b.vzdě1aĹvaei A ınìán; eennér
Ačłánký. 0,Svěđčei1ý‹2hA.,. 0r‹ìlö0,rI1íAšÍi&A1Ť1à` Í;0<ì J. Aflrfimka »BìSk1z1p.A đr.,,.,AntA.A P.0d_Iraha.; Jieho život adílo. „1zN,eoěeká.raně n,eesnulý,, At`un_i<v..A pAroŤf.e,..dı“,., :“,jF:r...StøjskAaì pAovždybuáę« Adávatì A pokyny
článkem: A-Návodì, Lfkíierakrç rknihìı pazm.ětnĹí.“ j Asfwsorle Lad. AvZ~}aÍ.vadil--çpodává  časový
roz/klad OA zkásadá;ehAeA1,, pe,ı,něru“AAAn1eZišA~ Íarářejm ,La kap1anAern;~ elmi“důležité 'proÍjA_k,*11ěžstvo
33011 Zavadilovy- đ,a1šíA.námě1j.yAA Ao? závětì.,-Ajjola.kontraven<2;ìAĹApr0ti štcle na O faxnžm. ehudinském,ústavě.   Kflnsz Arflđfl mez-ø IAflflz,P0Sfif-ihflč. jako flflflflvžčni, flàbflmik, mše výbflvznž -az
nepostrádatelnýj. článek :V zP.0zděj.ší,, Äápìjsy, Ĺ změny ìa ,doplňky vj vmìatrikác`hl,_ _ A a j kanovnik.
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Msgro. J0ˇSef Bouzelš, býv, vicerektor; líčí áületé trvání a působení papežské české
koleje V Rimě. III. část kalendáře obse.huje~: Základní- _řád lıćlové činnosti křesťanské
(zásady, ifa. nichž lšažťláıkatolická. akce se má zakládatı) a -troji pojednání po lšněžské
práci. na povzneseni všeliké úrovně lidské: O Klubu. dnchovellflťvąn čsl. Strany lidové
(sestaveno ještě před- valnou hromadou, která se /konala 29.. prosince 1924), Jednota
duchovních diecése brněnské od .Fifa Krchňáka (velmi obšírné) a Jednota dnclıovenstva.
arciđieeégę olomoucké odľilipa Eliáše. IV. část lkalendářel uzavírá vt soběz. Adresář
všeobecný„(đůkladné), Pont po památných místech flp1“ažSkýchý(malý lexikon krás aa
památek Prahy), Než přìjđe lékař (prvni pomoc), Lékařská pomoc, Dopprsvní prostředky
4. jejich taxy), Staré 8. nové míry a váhy (poZoruhodné),_ Pošta, Daı`ı_Zpi~íjmı1 a Zápisník.
Součástí kalendáře je pracně . dílo Hronlšovo Schematısmus kajtolıckého đnchovenstvaćøshøflıøvønøhè xøpnhıiky. Ohjvøánáxvhy přijímá hnihhnpøzzvis Opøflhøsıøvflnflhè flhøžøvè
tiskárnfly Y“ Prazevll., Spálená. ' R Í ý o x po V s * R .i-~.-[áš;-- z
Josefì fííöseflı Friefdı-*l[c1ı~ Pustetl V Řezolhj A Í R L
3 p A;d_albert. Stìfter:-- Abdias. Ĺ Drei Efzä.hlu;ngen;e“›Str`an-260. Ceč.naljs'ă.ż.8'50 Kč.
(Referát příště.) _ p  _.  Í“ _ p z  
LudwigRiclıtęr, Stadt 0lbeı'sdori--Albreclıtíce, 'Sslezsko.č , Ă as ,

R . P..TezeIin<Halusa:~ De1'“Mensch nnđlsein Engel.. Erörternnsgøn“ü_bę1-A.dia
EngelwelŤt.und ilireý Bezi“el1u'ngen zul den Menschen. Stran, .80. c Cena bićož.[3 -Kč,V váze..
5 Kč. -- Pokus. op .speknlativní proniknutí elátksy. üđ.ogmatiĹekˇ"yl.~ dosujdflne^ úp'lněQÍ.jÍvy+

scholastiků. staré spisy, jdoucí až Věđamszolndííi. ,e Ň i
É Dr. Josef W Sfchoiýnpz el: “Maxmilian Joˇseph,*f...F1řeihe1`r~ von ý“fSomìmeran-J-Beeckh,

Kardinal;  Füıfsterlzbisehoi Yonp 0lı:oützá1836-á-1853.* :Eini Lębfiñsbilsđá infbewegter .Zeit-o
Stran 216, vel. 80 se 27. obrazy, Cena. brož. ,8 Kč., »Z-ivotopisně-historickáostudie,ˇ .psaíná
dle-pramenů archivu kroměřížského aiiolomouckého. _« R ˇ “ A l Ă

. R R-e-p Knihkupeù L. R~i'ì.chte.rÍ jest zároveň; zástúpcem fy. Kpöflsel .&€ Pu's'_t;est
pro S; R. 9. .nabizi všechny její.lpu`o1ikaceý,.f~j.ežI.„takto._fbjezjůhra‹lyiQcla na zábran;
ports, jsou přístupné za le_vnějšíf_eenni.p`.ZsKoeseloýa .nasladatelstvílz Qzvláštěnpøzøıęnëni
zslslnhujio lliturgick díla* .vedle_ px-oslnlýchl monogra.fií' ze? Sammlfnng f KöSe1,ll R19.
romány -autorů p Handel-Maęzzeti, Dörfleı; Stifter a j. , -.~ Totéž knìhktuipectvi Richterovo
nabízí. .též líojný výběr primičních. obrázků ~ a oznánıenek. jakož i- ,náŽì›oženská.” díla
vlastního nákladu. É o - “ T  - ._ A R - R

- . ; ` . z _ '   `  l R čflsopısv.  l
“ IŠ1ˇomě uvedených? minulém čísle, jež Ípro- nedostatek místa tentokráte otisknonti

flflmůžfime. đ0š1y, “ä›fi=  e R J l* 3 R s  
Bogosflo-vni vestnik. ˇlżdfejag Biogoslovìna 'akađemijľa vz Ljeubljani. si Uředniká:

Dı'.~Franc K. Lnkman,“ prof. fak. tlıeol. Leto' V. ˇZvezek I, Ročně 50 dinarů. Z obsahů
této vyn_ikají_cí vědecké revue u_vádíme:` Dr. Jan .Fabian p-- pMaı*ija ._-- srednica. vseh
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skipego ;o Dr. Bolesław 1 Wilanowski Apologj^a.Aristi‹lesal;l D,r.~-p-Leon Puciata_;--
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ČASOPIS KATOL. SLOVANSKÝCH BOHOSLOWZŰ.
Ročník LVL Vychází V Brně (Ahımnát) pětkrát V roce. 7  Číslo 4._o
Předplatné n 56. ročník:_1_0 Kč pro  bohosiovoe  a Studeniy,

_  _  15Kč_pro Ostatní odběratele.  
Ď P0_:v0lenˇo biskupskou konsistoří ‰dn"e“í 28; lìsotopadou _190'7.~ 4

 o    Redakcę oi asdminìStravce‰ v Brně, Alumıìoátˇ
v _ `-` _ . _ _ " '-. . _ '

o _  % A _ [ _ OBSAH_CIS;_4.:  A
- ` ' ` " ' ._ ' . _ “ .-` _ ` :_

oê. A Siovák Podjáhnůmfi* Karel NeZ1'h-Qřskýz _N_ˇechci-na? Velikoıjocedomů
_ bez Svatého týdne na o dóměÍ. _Magnı_Iseý[<.' -«‹María-PľoStredníoCa Iläšaz z _

_ _ _

Karel Vállšäz Láska _=připravila_ poklado krásy. _--- _ ]aı7MeIˇeI1:~ „Dì_eS iráe“;_j--'- ˇ _
f _FrŤantiše/ł Ĺesník _' Jaro.* --~ Cyr1'I0*meÍ0odějSká hlídka: AI, :Apoštoláit zo

__

_ _StřeđiSkem kat.oživotafSpo1kového.` Polľledy dO“\Žı'V0íčı. -+1\1'0VéŤknihy_. _

*' . ' __ _ _ _ __ . _ _ _ Q _ _ “ _ _ ,n

_ _ W A o _ A A í Lìs_=tá`rna;r"e_dakce.   A Ĺ 'Ť
v _f _V[šem Jednoťám V rezpııbliceà Zašlete včlaS_výroč,ní_ (stručné) zprávy o ˇ

 činnosti pro Organisašní věstník Y 5.-číslo! (Možno_ozahrnout__či_schůZo'a p. po 15._[kvoětnu› o `
ustanowgen-li již jejich program). L __ __ _ _ 2 _o _ o o _

_ 1 Bratří SI_ováoi: 0pakujemo velehradský n_ă.vrh,f áby byl __v _5.‰ čí_sl[e_ oslìavfenzl z ~
_ váš kàězvbuditel Ján Ho11ýÍ_ Nužo, pž`ijměto_ naše Éoìˇozumění, 8§„poš_leteo~7stúdio_a V

o práce O Hollém, abychom Sopolečıíě -vzdali důstojnou čest jeho památce. -Ť-_-  Pošlete -L “
L _io jiné příspěvky. PÍroto' jsme uvfveřejnili iv tomtočísle jen články c_el”é,? pokÍra.č__ováním” _

“ vám'n3zabľa1y_ ˇČŠÍQIQ! _ - _' __ _ -_ 1 Ă _o _

_ _ ÍBër`a„tř~í Jg_ih o%Aslo_va_I+1y, Poláky _a_Uk'r§jince žádáme o»pří'Spěvky (články aj.) ” A
ia Zprávy. o _ _ _A _ _ _ì __ Ť Ý _ o- ”

o “ ; Upozorňujeıno n&zUnioo ApoStolica!_(viz olľíá1ku“Stı'Í.; 4.)  L L _ _ _
_ ,;____ . ‹ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _

_R„e'da_kční uzávěrka 5-číSla 56. roč. je15._ľ_květn'a 1925;  
_ . _ _ _ ˇ ; ' _ _ ~ _ _ - _ _ - _ _ _ __

"' 'n › ' , - ˇ ' ^ _ Ť - ı _ ›. _ _ _ , __ _ _ _ _ _ _

-I)ar*y (pì_"epl_at_k;y__)Í na _M“11soum_ za.Slal_fi: Vdpp.: Josefo Jan‹`5ı'_k,'_ Vilém Kłim, _ _ A
A Váelav Hlavička, fŤDr_ Alois; Kolísek, Ă oSef__Mvazůrek; Dr. B; Vaš_ok,á _!_Ed._ Čm'ejrek, A
A _ V, Fabiáııęk, Vá_clav`Tichý,_ Rudolf 'I`.enora,, Ant. __Svoboda,'F_rantišeĚk__JŤolínek,_Dr.___Jo8ef

Toman; J9ønBá_đa}l, Dr. Ferđioanđ Dokulilť, Františejk_'7I__`a_tofr. _ _ V o ‰

“   _oUpo'niínám0_ Z1_1ì0v_u_0 \fryro;vı1_áÍı1Íí'7 př;ed_platfrıého. o _  Ť
_ -._ _. v “ - |^ . , _ _ _._ “ _ _ _ _ _ ˇ- J _ _ ˇ _ _: _ _

› _ _ ˇ ~ \„_ ~ _

W _ _ _ Ý _ _ _ _ _ Vydává $vým_năkI_azdBm:' o
o Ý ,,RůžęĹSušilova“, l_iotoe;`. jĂednota› bohooęl__ofvcůľvo Brně. ~ _

_Redąkt_o'1`: Karel Vıál k a. Administrátořzˇ Josef H1 aváč. Tiskne *,,Typ0S““_v_Bmë_ > _
_ ' - _ ^ ` ‹ _ , `_ - '_

4~-_, łr;__ . ' _ _ ` _ - ' _ ' - v _ _ _ v_`_ » -. flv we _- ` v ~ ` \ \ “±_ “ˇ ~
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MUSEU 
RČNÍK 58. ~ 1924-~25›.i  CISLO 4.

A. żS'lovái0
v :A ` ' ^

O ' Q \
O _ _

› _ . . ı l .

 PjO D«JAeHNUl\/[.li
Ť iJdiv“` Slyšel bych dnes euoiiy“ zuoiıit, '
i iplćmiem/čzf,iS7”d‹3e prićdcebil -ž-  

 Z nieh Slova divná hřmèji lťrdjiìm,
Sliovd; 'U 'nichž boj i Svdlýlťliid,  

~ slova, jimž hříšiiliki pofľoziúmi ' øıečøısw' džżčøøıpøvž --e-- A
 Hldholemvmoeným 'bold fu dáli,

o e liřimddlen jde;/k kovový: Ť  
Zçoiøiime b7^ćıl“řim., v "

 evonime cizím A, .9

Ť zvoiii/me slavné“
lidem všem -- l V

z~v.ż'dg,/tbjvěrøie' 'U boj'i _
jedefıi kříž pojí -

l bojiště jed*›ŤiO:ç  
A celá zem;

od do toho boje   
na 29'ř'ed“mŽ mista  
stdvi Se /nová   
dfr`77iaÍd_a' čistá --- e--
„Peklo se cholefie,
Sdldiie se suiji --=-
dv f›iažšeˇ` Srdeel  

“ bijí' a biji . .“
o Zvonime lbirafřim,

 ievoøiimeeeic'izim,» i
“ zvoøiifme Slavné  A
“lio'em vsem: `

1 ~ “
  ťiwˇfmejđídil Svoji-  ---új

ať poznid Krista  i e  
-celd'ie'ećm! . .   i A' ij V .

e Tak slyšiiizljmocrıě "zvoiiil tyiäfvony
A bit Srdce jejich ~+_-jba/m_-l- bim  
e slyším je jdeatj pldlťati ćı prosil --z l

od az jd těm qe~vo7ı,ů~m iozilmim; L-~  b
Jeden bez íøiieli zvláště radostně zpi-vd'
-- jak ùláslťd Sama, taleiznd hrál,  Ť  

 1 U /něm Seldvgke' tóny-fv jeden se pojí :
“ Stojćıifıův ollmılijý Velehrad . .

. ' ' .ť

97. l
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_ (Z ,5łiturgiCk_éh»O› ıdożpflisu“ přÍt“elì_)--__‹ev_. _ _ _
_ __ ___ _ . _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _

_ _ _ __ _ _, v ___ _ _ _; . ._ _-_ . - _

“ -Pfře-j“i“T“2iı eLıżpeřímøí1ě lııofldn-či ZiO“taV`ení` O= svátcích, _- tak .a_zb`yÍ Ses
pżo tě e Íjlřeech inedělízch v vašüizh _ vVelikdo‹11zo*čníchì “p1"ázd1nin ~*V1`ájti1~ .hiâflđnë
Svěží ae Silný ke n.-Ozvé~mu~ Stu=di,u. VraťŤseldiOf1“i1věljSt.à;jakflovdů-kaz kO!u~Ze.ł11ê
mo-ci jarııího S S1uné”čk.a= ia“-1Tı.a1ifı1ì_nčiı1y*pfléčę 1-* My ozxášiéfm _V_še^mìňářÍ,
řeklž býSz,4žne-jsme. i tak šťaiS~ˇtn_i,e. ab3r`Ch0f1!^[ı *tz.á_k~ brzìijf“ SĹVátků*“e_“‹ìfiOoma'užil-
lVz=;É1zIÍìI.;vj“Ná_m Zaičín.;a_jí“i ,,eS'Vá_tky°Ť. Vlastně ažž' _SV*iáťii.íCh.l, ina
zpfO=1iı€ł“ěelzí_; _Př_ec;e~. iv_š_a.zk e nemáš nás Droč łitoflvažt; nejžel" -byëh totiž  Z; ałuimfl
nátu _p`ředÍ_Sv_átky, lanifikędybých _Sżm`ě1.z1i~*v7íší pzroč vůli -Oflffìęiiìu lsàfàłéè
hø żýánę na, áóxnê. Tøzhš ťølli5nzná_ çıfxvnê ;e1ø-epeøheøipžıhxžš; ıçázvhys

edlnìěkdy zůesftalš çs eflchøđił  ‹1.0~ keatieèđiráeıy đ0{p=ø1edni“ 0b`ı*à„d1šf
ii; 0IdjD*011ed.ní_fl hofdiinky v (nej1«éDìè.le S {b:_e~vířem nebøz _łitu_rgi}cłš3?m
.\7Ýkz1?azdem_ru_ce);1J_á*--se na ˇněil-fvžďýfcký t“ěíšín1'i.cfe“1*ýÉ'_ľ'Ok_ Svatý" Íý-
L_1~€11 +-ąflažz pak Boží fl~›TıěI“oı S tšílmi““a.nděISkýľI<ı“ Z;Diě_VieTňd:“i Sialużia rifsf hozSzřì'à,
ÍQiS0fH__x«I>H“0ì#mlH€ż Vždy druhá exefløi-øli‹žflì(i ìmıčięžnli dť~q›i3h_1ioëđh~n ząchøwžąd-

~ _ _ › _ _ \_ › _ - .1
ˇ ‹ _- ˇ z , \ _- _ ø- - „ . " .A „ ~-A eo=f1fa\7đ[u, ŤfíbyL“t_akél~d ìnoìhl ““IhoSt€žjI1ým'_ Íż“ı'Ť1Ĺ;S~ta,tì{ kì'*ęSťaii_bl_ k 'ta_-á

áflnzshvimj _ “ı*1ejh±úizniëj=ší.rfl, i išmirti Bllóflha-Vvkiı-
Džżêıze, _
r;rmjS.íimez‹ Se *c.íťiľtii1ilZŤaVâ.Ziáfıi Gí-tkví, =-fižıìm p1řìp*ra.vfìl__aĹ _1ít;ì,ıĹĹl1“"gŤ1í SzV”o.1ı_ ftak

_\' “.,:„- `„ _“n\ "- . _,“

Svêa‹“[“é la;-iÉf“ak Š krfáSzzľıké *' -I)±ožl1i1i>Lˇıtk3*fl,_“~“i'ìa_l_{ C_o}ı "i1ej_7l\}“íce _
k S_Dlasi_tie1äi=.ššSVémuľì á`”13jfieálˇn jfřpofslšámflí'J e_ľ1{o_fl, _á S. l_ç“_0 'gřvçvfi
noř ì1i‹ ís É! døì _ „pzì"` efsfivaitêlhoí života*ììçŤS ” 'Šzrdce J I“itĹír_gì'e_
C€š_IéLhflO=- Sírkexfıľiiíhooe`rOl‹ìı;1ř'elì'ıe›:r1í'l;j-fiëže_í`oZŠ7ìfl“í.p1ťí___çelzéhO~ l”žì\'Ž.Ot_a "_Pżˇž_ně_ ąřia
p›I*ołSlĹfO=řze;.l čiažS_o›\_/ˇŠé tía,k_, ”M“abycH.öi1*fi. dů1_e_žŠiitć_ _ uzdáloštì_ Z_
Všiflmlì, _jejiímłuviifJ\Žýżníamiıı l1ÉpJO‹ffÖ=Zu<m_ěìi' _;a isýé 1`Vy_żí_s[k_áli  lOfld_tı_ı_ Šoıc-flz
Žohnáidníz żr=O‹Z;`iží-má nìím;“_,~Í ap4f)I4íi1‹2ıC_e_11^iì`dd”ı;1,aI_ '_S_;eI5eŤ Vďěčn.o~S_tb_í. l 4:0
d0ìYj9đ6_,~Ťo*Z_vÍjeti CízrkëV*"žiVOÍ “ Kľizsfůýl' pìřed _ „Ta_ko_Vfé_' Vę_1ko}_ę_±
D10flSfìz ìžumiële cké aľ V při -jtoımž +t;ą_l‹:{Ozvëi_ "vrOu±oíÍ “i .flółçøifý i 3“  k_gjg_çl_
nžożsjti ie S enhšoma ienbámi _1<>á'S její; Vžtìy_fÍ_oöę _jì1_iëhd__t2lÍkié.,Ĺ nežlii ÍLł}àSi;1~iÍą
K 10.1“ :V žìà, mgehla Iiáùčiti 'Íìàk  “ IŤ('Íř§í'Ťsvdt'“_a_ıÍ_ Í

CÍFRV-ì*H11&:Í__0@ Íľak ìímavıéz vfln€0_d_0ť1ateż1n;éìeLlzplëw fa i‹1ì›~›1ž›ž`ı= adyeflk Dióľhmxtíl._ __ _~ _
` -_ __ _ _‹ ..-_- - _ S ;.‹ \_. _. z -_ _ __ _ _ - ‹- _~ _ -- ._

z. z. ˇ - v- 4“ _“ -- -z _. 4 _ _ ›ˇ,- _ . - 4- -
_ _ _ _ - ., _ -_-. _

_lšáSkafl iaeežbżrıflř ale Dfriotolbí tżląkê Ĺ wfiýërazeem iisívýmil edoevefđe łli
Z;i;z1__,êˇıšt;ě ~_ı_tze ďę zo ._e fedıíı _kdy ı p="řichá;Zí li*-łwclıľovluì af Ťzđřtííjzí

\ -' `z ˇ '._“ v _ - ; 
__D*7Í€_đ__ -z,V_ě__řící-I11ìv“zìK1*i_S1tjůV.;Ťbok 0ëúfd_it_í._el~~ávala-iÝ37

1_. Vìě_Íëžšfší_e_._p*Q§;z;G€zI!é_l.i.__Zfęmi_: _f±aLk!ż .úëžadsněe z__pžoąd+m{àňujef Ý 'či f uflchvˇlaielùíe
35292-D.ľ0fSf€Íe9đ!10*SlÍí “__ z_ __-_ F __ \ _ ._ _. . _, _ __ _ _ _ _ › __ __

_ - . _ _ __ \. _ .- \ _d _ ø
nokturnťil=“.“ztLro›jím ojlZpÍůSı0dÍłřfë§rı1?e-Vi18;'StiĚ1`íujel 'Sedí -uffpšeíıí Ťăřiě dlÍ?(VëdĚ1ˇèÁi

f!Q_fˇ.._



_!

_ .f

_ €__

žalmů která všfløhn-Sif_e~±êžl=í.ł‹“ żøiťnžuhø .øfldnäšeı-il)ižS0luete: Piàč Jere-e_ 3 _ - “

1'Í'ì2íŠ.ůV› 110i111_ì1_i:_e SV= z_0ÍCůzeëz_» $iQ°ìŠ“Ĺ0ž1Yee- eL€&łiCf=11Tìlì-2~1i0f1J_3/ Svľàvëìflz Czıirkev
~ óflčí Svýćıh d“ë›t“í ijeđıiøìtlliìfébľ' lóvbhazyi á D2lč›ìSì1Ěř€1ìy“Zl 1“ñüki“SíDšáSÍfëiL0`-

vých, aby O niehš roeZií'maly.ĚŤŽÄ-Ěhfied" nzazlťzo, _i“ako-by ani dı0“čk.ati Se ne-
m_0h1_a_ až uvážígzu/ny çìøzgtątečıíě utrpení Ze-nicha. j.ej.íhO, nebo Snad",
aby je tomu n.aıučil.a_ tak, jak~Íıož110=eıVYŽelađüì“6 V“€1=ìk0“S"ľ _'E2Li<-3mSÍVí '‹1
lásky V nich O›bS›a,žené z- hned na. to Onc‰DflO=Vídá_ zpěvem r e S pon-A
S0 r-i Jsoflu_t%s*__ZVO›Iání^bozìłesztiVelikeyk nimž_~,u-živá jV.ětš“=ì*nO~u Slov Sza-
“IIìéh›e 'ť1Ť15fí0íh0ťeı SDflaS1iiQl_e_,_l«neb0ž__ SłO›Ve»_Ž“i&1mů,ždo» __úSżt J e_h0f_~v1~0ženèých. -
Pzzjıg1_echn-Oıutliljbysfnjmě_l~jeLdłnıOflu_, Z._cLa_~;by i~ Težb~0ıu_z =ne-Z`aeh~VěI.a_1ìp'ol= eelegiè-
Ĺçłilgzpflëvu _Jç_ęre=miiá šzO‹yě» iüfíiçiuz _“ZÍ_ej1e.nzéh-o_.; ojčtvzrë-tkıı“ _ż_(àt.

Z.ąpëHŽIı“S10`Va Pšäľlě-,Ť”_ z1'VY„jäC1řž._€l1Í ;`×1"'l1HkI2_ J _GI1O
S1'ıÍ1.iI,ť'§lñýC1'1 na lh_oì“±e“ _;-OìiV_e1;_Szkë_ ;~ .±;a _ ._SflIŠO›va`. ~j;a.kO›by _ .p‹řìpıO*›ììIzínalaz,`”' že %Ť»J“e›l

bolest _ nad pádem ~J‹-21“L1Se1eH1a j›i@H0l“m_eS1HbÝ111liHäšefřìeflfllil
31.-'1‹Q.*É.,,_"l_Ť-1r_-iSt_ì_iS est z8_.I1.inH1=&_« 111ÍealL1“SCÍLIe___._*;ad mO'rte_mnf..!~. É;“_»“ 7(S“mıitę

_j;ę__ fmláì___ zązž; k _S›ı111v__ti-;_ˇıe._očle»k±ezjt_e; zzde . age b<1ě7t“e`ì “Se“i`“mnľOzu ;e nynířuvìê
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'I]łzŤ-ŠÍ`iů_)_ AnezbolS-rćłće rozžrýlxzafj-íxCí*_e-.slteS“k hš›OfSp=Ofldářee," je'nž“' Xžšeec-Ííhıi

“-'_ -'_---_' 'Q _.ı _i _ J“ _ _ n -_“ ._-_ _ _.~_. 1 _'ı_S1ç__u__ V1_I1_x1c_1_._Sye_VeI11ıç›_Vą1 ,a od _11_1,__ZhľZen~f a Zab1tzb=y~l:fl. -`f,=,,»V1nea mea
.ÍŤ __(_\_/i_ni_c€ ,j1'Il0fij;e› V \/3ZVo_:l_ená,“ já Sázel jszemf tě=;f› fij2`Lk`vŤlmO›hIPa Ísëľs

mi O-*bi“`átìtil-”'Vdhofřkost a mě ukřižovati 8;- BaIfab'á“_Še _"iDr0ìI5zuŠtiti?ˇíľ l
Qhľađill iesem tě _ą___k_č1m_enÍ_ „Z ,teb_e V_y_b_ra.l,_a_~_eVysçtąyšl Vě,ž›;___;_~l»a1{ mohla
SES _'I_Í'l(")‹ì_"k-OiS”[ p}Q;51_e_=d_nÍ I'-6-J*S1:_)žç_)n1“_[5_,_(Q)ëI'zi1_1`~1”1Ť1__“ 6 1)? 'á LI,

lf0'lÝ_2Iý1i40wš±ëH0lSfifli&ev Zmflöel1?eiikři"žiı »Gee
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.ÍŰÚŽ Í.bY;Ĺ__mÚČ`_ lpäěšfliıl-fi Vi-Zfıe ÉřŠ;ÍC_h~Í1.Íl ÍB -“;-Íifl .bz0J.eĹSt“ Va“š“e_
i`břO;ił_e Ĺ-- Ó, Yy C±:j€SfQ*Ll“,~_ _ “zf1[_Iz0nZ«Or.i;u'jtel'='Í .a

VÍŽÍGz_fÍe:1'Í _'_,bĹ0,í1__e$Í, ;V_ë1Š”ę Íìfik-0 má „_ V;5fB ízl :O4
Í* P_ť21ľ< 0*P?1e?1kfláVŠ!=Š zìì-Ž  iCÍľk€Šľ« Y1íL“1,5fliť@1zQ›;_D*0žQh0żVaeniêho_. ;,Pìlalnlg€
i0"U&lS5Íˇ_ViÍf.š_0‹ Že-1%-Ť“ _ HeÝ~ëSita„ e1i_€l€i_ kvflteą V
P“öIIf*ë=I“ ÍžÍH_ilClÍ›`iHeböfìe_Pìři'Še1ii`idđë`hÍPáně;l hm-znějí; omšite
Šeľí k.UŤěŽ_Í? 2Il,i_If1àČÍ<=š,_.dS1iLiIłÍÍÓ“Vël Ť0d1ÉfáŤ'.e-› ~lelePFQ*SfYžĎ*Í@_ _ ›hlfl'fl1IW_ zp0=Dše1e11*1)%;f M  
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_ .v “"- - '

.ztě
1“ e 1' e. Musel bys jej Sám“ ve temtzoz p-ovdäní Zžpěvním S1yšeti,__abl§Íř-_SÍ'”D'‹')-

;j_ąl_{____y_3çi._á=dře›n_v-~;tu O“S.míhle_S;ê“~fnž pfO<;4ìäVì“~za “ m_ý__Šłef11Í“ł‹y,b jež
_c_1ušfl_ì.ik`1Í__e_S_ť~eı11_s_1<o_1_1_j;«pflři;J1Vážehí'f'umučenzí“- ıP'âˇněif à ii~““V.IłaS-tı1ľĚˇí“

hříc;-h;ı1;‹-a_;“j_Neliiıkozsfzi Dìřísiı-bL$tì= Bıoıžíìz'-ìĚf‹Í)Éli=rzošm-ív ˇTiă dušìáf*  

Q.-_;f1p=ěn1;iy__é_-e O›.;i.Sml_i.lf`Vážnží__ pakŤ*fm=O!ì3=ìëf['žı~?i=íle1~i-S_el~
rázu textu V neirůznějšícšhflzobměnä O-“h)f~ _ EZ °ÍldüšfęŤ" ”“cbˇ' _ÍÍ`_ì`ì
yede -ke __k~řížzí__: lvinù, ;1Ĺ1Zf_JšS__1Ěf,_ Ifıflljosbgu-._ ;1?ze*ul_-3żL1,_zeĹil1_1ad.ěŠì.;; ,aıžv kez“ffıie;čně.e.fl.żpzTèo_p*11-

;_.\l”7« V QV_' _”i'ìSÉflQ~Íë-żfl CIQ-S~ąžz€ I1Í„ v !S =O*č'elš_*áxIzá“ní L #3.
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plˇ“edSee`*vˇZeftí tjrvaléjlíżž budoucí' lásky dk Bo‹_hu“-E -4- Vznešený Závěr
lekcí, respoflnsoflrzizí a žalıinů on Výkupflnëm u}tr“p“ení ž- -ęl“ " . “ _ - L

-A, jak mo»hut11ě S,Dlývˇá Z Dj ělv S ob ř.a dy Dřì Id of13Í~7oIl e dfıfı'í"c:*li
b O h o~ Sl u ž 13 ác h, Přál bych Ti toho štëŠÍtí,_k1*áčeztì 5,náñ1i ív|'p›rů-- o
vodu Za Vžel»ebno~u Svátosti, když ,ji na Žíelený čtvrtek přenáší 'bi-L
Skup do vedlejší l‹;a..pzle; Sbıołr Zpívá vel-ezblnze Pange lingużı (celý hym-
nusì a dušeyZm~ocňL1“je Se Slavnýi, _cl1vějivý (pro nelíodnOSt)p=Oflt;.it, že ~
Jdeš jíałšo rytíř V .D-1“ů.vo=duVeż.ikel1-O .Krále - A pęři jaké to- p=říle- -
žltostl- d.ozp=ro=váZzíš t.`u kr'áleˇ?' Když (§11 za T e b u-mírá -_f _- -_- V
lırzofb odchází 4-- --_ A na.. Vfe llš ý ip á t e k- Ząse [Za kříž.em tak kr_áčí--
me ďo kapzI@e« p-ržo Tělo ' nfıjsvětěiší (ke mši „darů pžředSívˇ'ěžoenýoh“)
jako" Za 'p=r.a,p.o=re-m spásy, lšrvavým l{rví" Králoívoęu, jzaıko za nadoěj`í_ je- _
diznçoııl ,a Záruko-u životva, nám dne-S na Go.1go-tě vztýčenofu. Zzpěvem
vznešeenýmí jako iantìcký 'choríí“díoż13Il`‹)vˇáZíˇSbo-1“ triumíální teln plrůvod e
kříže: ,,VeXíllla_i“eg“iíS prodeunt v-Ť-Ĺ -è-~““'*` (Blížzí se-Zn1,a,ky “Kr1äl-O"šVy,eeV;“ta-
jemné Září $lš`_[ví Se kříž -y-) o,lć1.l=;o ohlaš lazpfloflkalyp-t;ické lvi-se Zní-~-'mov
_lì;u_t_11e ty”Slzol<y“," jež jen myStlicl<á_íiinŤ[ul“ee idovedlal' 'vytvíořiltì *ą“\'mııı
ílJ'l›:řì“žQ“VŤà„'neh.o ítčik vrovucne celo-vati --' --9'-.  i l -4

A vyjádřìÍ'lt'0zy, OJ* 'pí-ìŤe‹líCháZí pžìŤ“ůVo«dlu Q-ž O đh či 1 ování
k řffí _eża "Z_p=ěvu,'imflp§rO‹pe“r'ií'Pí Zde! vrc1Í1_o›lí'ž“ t.a.jzemS;t“ví,Ukřižování 'i ia- '
1'í'‹“>1"HS_Í§VÍl.1Í“l?L1ĹI$šie` SV. _'_[ýd11€. Duíšej již 'L-lflemůwžyze 'I[JQOueZel Ze* vZdáll1“*křÍ.ži fsc
kl.ą11ět“i=. Zde již żp=říľ1_1;o doz ní Vtizskuje Církev żkrlváee'ný kříž, fa ídflušel, V
oln_`o›mflena tak -ııeslmírnou _IáSkfoéu,‰ a ıvědomíím Lbídnoífstí Své da *l1`říc“hů
ZdfC_€na,l 11edo=veĚde,'y_'ndež .vyl-év_a`tì se Z “břehů“SvýcÍhí-'- vylevaeti“ Se
$,ljZ,_ammi._yo-f -l~;ę.PìŤedS“çi;ıv-Ĺ Si, že -děłí pOZb_11»d~o“u otee úkladnou vraždou: v
LìjIŤ1I„2l_\7_HÍ HGDŤÍŤCÉI 'ÖÍĹCŮV 'Dł0*mStíll'. _Se řalçl na vně'-m -Za '-toxí, že nevydaflçmu
‹5ta„Íle;k__oS»V1Í1jz,_ynžai něž' si; on Člilniľfžˇ neS›1j±m_Vedl~ivýnárok; A matka 'mì'l'of-
$Í'“HžIaQfVr40-ĹICvň_ě ”manž.e;ílla; Švléíhofll jak'o› Z1`řítie1~nìcvìołloškal. Prfložto“ us Cl1'o»v-ala“ A
p‹_e.čl~ivě[ všeflchny opżaııíátjľlçy dp0`_Í_ nfeb-Onžtíkofvid, ížvláštěí -íšažt íZk«rvâ=c"ený›, í

.němž Ixøzopřinèísıi ˇdømů; A lflçlylž áiiflšyv áølspflëly, vyňaıla výrzøči
Sm_1“fi_ j~ežhoš_zl{rváCenýíA.šaí, aíukáZfa;1a, dě_tem. O-O-“ l myslíš, ják` 'asi v
bylo děŤ['e-mj hoodným při 'toflmtoj zpo;h.l-ed-11 í Jak asi ‰vy`p=uk.1y v useodavý
plčìˇıč H líbzaly to rzoflucho_ rvmfeřıië ' otce. zSvého»,” ”SlZ2_ımi je okropillëyží;-ˇ
Vždyť Ofltcovša. ltoı łhłroizñá Smrt' -pf`ře“d nimi! vyvŠta.la' +-- i"nláíSk2ií“' "jeho A
k`í“ı;i*m,í jejíž Se Staí1-O-bětí -4- - A -pod*o“b±ı1ě činí Církev. Kříže Ženichà l
SVé'ho›Ofldh‰all=uje pľfedyvovčíma- dětíolsvýeh -ůay Z úst d,e1'Ou› Sëyjí eSlOv_ya,_‰ok,ržı-t“-  

dě„ti.z „ej=h1_e dřevo kříže?_1iÉL`_ňěn1ž__Í_$.pÉáS.a vaše "úp*ě1}a -à_-"j“-'- A cojíjì1íěÝlÍì5_W‰Ť
mzóhouí Od“Ijlolvěděl_tiio' Zdrçenê-Želvy clě_otí',M_ 1`1.,ež[: lPOfljd'_1jrlíe=, kjlëamšědìmef Se; Zlíbejìíăe
tçzàyđlříęxflo spásy Svê '__ A“1«zđ;ø» bäfiešťčl omzøhı “mzů.Sť.alťi.oıehøvsffljným,
když „Zärofveňˇslyší-bOzleSŤtn_ě výčitky Ukřìžolvèiznéhžìofl '_San1éh.o‹,žoj_àkÍ volá '
Zepzěvem Sboruf Lide můj, lide `mů'j, 'Cgoą jsem Jtíìí čem“ "těl
Za1`mo«utıi%1?_Qđ*Qf(i“věZ*1Ťií.!_Í4oCQz -oıdp_Oví,` co může _ř'í'cì 'na Svøfu O-bha.-_›
i0b„L1,o když dl1`řícl1-y' $=ÝÝm.í u-kířižofvaol lBj'eí'l1a'? Ífjen `p~o}no4`řerlí 'Se ›
pro-pasti ňicotyfa žbfídy fsvąé Zbývá, A odľüıd "łlıąlęifs Mkaìíoí [de proÍundi_S;“
Sva_t“ý* Božeg' S-v.g,'[ý_- Silný, Sˇvafýl- ne_SłŤUľ__Íeylný;__ še ňá-
mi _zLd! l Dáleí již “ne_S±lfllč,i .vıizđflkoá Slpjvzll y-v-á flęďz
Srdce Své," ałby Tě"o›mylá krví Š kříže, až 'Ty abys mohl Dal-(_ n-va'íBílfo%u í  

` v . t t

T00 '



Soflbotiuj zap€leSa,ti jásoteflm“ či 1 S t é h _ofl_ Srdce jvstříšc o*bn0-Venêınu Ísvěflll,
až je vn-este kněz do chrámu jako Obraz vzkř,iš=enélı.O› l<çr1,S«ta: Lumen
C_l1riS-t.i -- Allelu.jza!! j Al _ ' r z „ ii l
“ ,,Ná-Sleđlıj Církev; _a jako ona Slavilvykoflupąenaír átaknozvouj ,krásou
cfl›bÍř.azd.ů, (jfleng krátce tiujjzrminěnýchì, tıaki Ty je-~:o;S.l=ava 4-~ krásou duše,
ˇvlkříšené, jarní_ duše! Taknejlepek take- napfllìniš účel, jejžüirkev ob-
řäđůmsxfífm Sìa-novvilat. -“~i~ i t ž “ i ~ i 1 ;

 , ,m v.MAoNoSEKzo  ,
*vMARIa PROSTREDNiCA~NASA ,

_ . , - ` _ V _

z ťPo; veľkonočných S,l'ávn“O›Stia.cht, po radoistnozm“ alleluja nenaásle-í
duje ijhneçl',,ria1dnybel1lliturgìlckeho roku . Církev ,neodlo-ží Slłláy-
ıieıstné frúchož, hymny na lrtoclı vžezrìacich ešte Iieumľknu . V. . Ra-4

\ . _

doflstná nálada vykúˇpłenie Sláviacıelio človeka neochabne`, ~ ale Sa
Szíre aj na osozbfu, lktlolrá tak vel`ký“z-áSt=o›j~ hrá V diele jľnášhlo Spase-
nía . L . Celýl n“LeSizac,_ celý [Sa Venuje úcte pflrebl. P, Marie. ._ . .
Akołbyi Sa ne=mOl1llod0›St flnfasýtiť Srdcez ľudskë nażdoıstou 'Velkžo,nOzc“nou,
jedO~nlcelý, nfı-e.siac vylieva ešte Svìoıjie 'elity chvály a ďaky. ()ç1zfnflję-
eżtátnych »d“óm=o-v až po doflšztený mi=Si*o'ná`rSkyž L _kofl_S“t.Ożlíček všľadee __Sa
S„h;rlc`žm.a,ždi V p;O‹dvečerj_l1í“bka veriacicli, aby oslavoevali až O‹bdiV{oflval*i
výsady tej, kt'0flrej: Obraz alebo Socha Sa Sžkv-ie na oltárí májovžofnfı ; , .

Z Í-ý\Cht“o«„ výsa-zd jedna, ktożrá j_e“_tožlŤkého› významu pre nás Smrtel-
ıżikov, je zpflrožS.tľ;efldníflcż“t“V»ofl Panny Nlžafıfiže Úča;St'jnĹa“ ,VykH.13i'v€žlSk-oın
dil-eleJ-Krijstoflvolm je pzìrzíčinou „všetkýeíh tých- šclsláv, kto-re Smeflıiyú
k tzošmžu, aby .asšpoflň pflribližnve; ,dìalyjvýfraz vyfsokej to d,‹")StO‹jzno=Stí, ktozn
rej, Sa dgolstaloz Z dcer Evfinýcb,,,jezdneamu,krehkézmu 'tivožru zemskénm,

ai ~ Keď máme pıred Oflčami tıoàtoz pflrozS“t.re‹dníctvo, tak , dv~o-jeho šta-
noflvi-Ska tszafl môžeme na.ň dívat . .l . Dľa všeobecnei Viëľy Cí1'kVi k~2L~r
t,0zlí~cke~j P. Nl;ažı“ìiar je ipmstrezdnicoıu našou vo ˇvykú-pietní celëh fı
člo›ve_če_nStva,_ tak vj nožzedávjániì miloflstí, t. j. ovoflcia vykúpenia . . .
Vzid'me najpžrv pro-Slztredlnıíctvłol v prvom zsmyslzey S,lova.z “ o í

Í v . .

t lìKìeždÍ Sa napžlfzrıilae doba, ked',lŤudStv\.O› najviac, upelìofl vpłrieipflasti,“ do“
-k:“tbırejl`“o,““ł1o“““r.nfrv“ý`““““lhrieChlfuvirhnuł;--V=t“edy“:l_l-mlilloS“rde“[r5Sztv`oz“ “llšožie-“~““z“adržałe~
šípy" S,vOij»_hzQfl,hllevu 'a SjD;Ěráażvodlivo.Sti,, ,at p›o_šdu-.jalo= ìjktrý Ĺ 1noÍC%I1Íe
Zaesizahnul' džoxj dezjín »D.ok`o-líeıriia ľudtskéhoe. Sámz urazenýr Bcflh Sostúpil
3,, nebies výšin až Pšrivínul k hr[u.dì, Sfvoęjzej OıDžu,Steı1“é^, trpiace nokoljenie
l`judS‹ke; . t. Odvekë dekrety Boflžie Sa Zzačalý uSkut.ovčňOLv'at aj zčloflvek

nechcel_ Bozh j;eid,i_neÍ Seba pflriàıv-o›jit, ' a;l‹e _D*riija1l aj' ‰S'pzol1tu`pôSjeěb-etnie èfllofl-
Vekaii. Ako vtofľakeidy- d,0žD'U,Stlil, aby, sám človek Si bOžl,.,-pìríči“non

. _ .ı v ,_‹_ _ __ . , l Ä. __ . _- _-

tohofl, že Vy_p;adnul Z mil0flSjti,BOžžej, aj _včul” dovo,l‹il,.„ab3f aj on] `1:›flri›fl
Spezl k _diflelu. Svloıjšlıoz ,vĹy_kú_pžen§iaíž. ,y S19-Vozm“ lurč,il;; ıaêbjy vedla jed.ine`
łľ0“flDr0“StriedHíka, kterým je K1`fižS.tuS,_ aj iný mal Svoje miesto .

zase mal byť_p3orStŠav_ený do raja Í Tolp-o‹Z.d,vil1nutie_jehzofljá však



iľi1fl>Nzauk“a =tflát“o ~*zia.l11rnute Íimplicšitie) yo SV; f ,PÁÍS-mel-. Už
v “«Éžnmšt0flevangèllliúmfefprif =lz“aSžl“úbeneVykapite,I'a~ tam f jej-zářøvežň
benáf'illajfziìP';ÝNlariaif ;,Ne=p›riŠat;e1?St1vi0`fID“Olo*ži`m““f=^medzla Št-`ebO›u ~ že11o=~al,?  

Sernenożm tvoaájimfla i ìsıezmèflnorn I rjej“;“2 ona k ,pcıtáreki øżhlavuàaı
čziniťà żrıáätžej šjťšjflfi* ` že:;žefl;ąá.›;i`ktO±,á “nermôžZ,eÉ ina

rı P.“ Nl.arŤ`1iak,t účfaS.tŤníá pš'Oštre1?ıi;a`- hlzavľyëá Í-hada, je účazsltntáf j`l"aj:í= Ť'd“iè'lel
\›~ˇylrú.žp'çe,n-i;áı.- Nìepriaftıeľ.S tvo-“ zje' „płołlžo žrené“ ınieˇ Ťlenž imedzi“ S-emrier,n“Oařr1f~-jaa, ľčl'i,a~>
bl,o=m,ž al"eP=aj .çmšedzìz ženfoflu adiíab-lžofn1;ĹzÍf“čOíafo“ivy:S.v'itá,l že ~Ma`ria.ľ jak
Vjboj-i*tak.“fn.a zVitaz'StVei~ má Sívoflju fz P“ro›żStrfe“‹dníctvolf“t4ot`żÉ r
ìaví,~fžS1ažztrieiž až,`iplro[1`“Oko,flv-; Tak IS.aiiá'š h=vO,rí:»“fifv,,Ecce <ıviı`gzo corıcíiè
laìiiett t.,,I3=aeriet L et:r'o,,VĚ;›ž`c“abi2tu,tr 7r1i0lHí‹en,“1ì“eiuŠ~ ;Em=manuelj“ (=7=í, 14)Ĺ“Ťl'

'egr§že*.dxie'?t“uer~ ga, ei'S”S“e,*jzeIt-ee; floflsf de“ eiusìí ˇ
aSC=e-ade=tzŤ'šť.e týLCžhto„ =m>i:ezSt tiež vysivitzáı ıfrčaseť Pannyz Vykúpeiiíf; . “

dšoìpłeii11o=l1lae,»k .ì,,1J?›á,dulAdarn~ozvmzu, `,t.akz -S a; SD oimínzao Marifa J
(zľà/Íì,IÍgC>=,« I'‹?n;dz“iìžì2)r, ^,â.kz0= _»1izČ=aS,t:nica vz ìdiietllezinzápfravy “,z~'Ěš_tei A l

obo›vošríz:
delžiflżžjts; cl'ilS,s,lrvžerigı l íiliať 'viaga „ìqfuiiacreavit 1 ž;D'o,‹mži-n*uS› uflpieorj  
É:<,ì=`ž-171Ť;_Pl11Ťł~rI,t,lC5iľCU,HŤ1flCI&ıb,ilÍ= “z} Í. fi ìnieˇčøo ži1“nezS,“lýšc%han*ëho; ,
HQiVŠhì0, ,.S@€ lżiSžD*0*m«in,a . 111.6 t len zż1”IŤIL1Ž„. r,liztì0=rýH1;l, aj*eı`l,z.id5lŤa,ie Všezobefcnej.,l mile-nky.-,
0.ìtQřQl`§?«ì;_Kr=ìS.t,uSz.,.ale jajgžeenafl.z,;ęš. Bolilz učinit, .dačO~lj n~ozvehOfl,~,'žčím;,“á .
5`›ÍL1fS. i2i.,_-»i-č, .vl\'LI=11'ìi.2_1i,, _, „V Novošrrı j Z-ákfloflne.“*sv_šetky,=_ztìie“ ž mielsziìa SVed'čLi,a“foĹ.
Iflêłšëži“jmliie~nke_,_ikáçlez je „len ,rečrìož-m-.,at:ke 'S„,Di=etšatomż , .fl- ..-TÍiež~,n1.ôžn,š,
L1cVji€,SiÍ S~V€đežCfltìvo~Í sv-.tç-.,Pšavla::, fl„Ke'd;,,»n.aS talza »plnıçlsta čša~Sov,~ 1:›“=žSlaI fBolr

. r
i . ` Í ' ' I

sv.“ ífáiž Éížeoˇiçıćtljıçjçiñı ,vy;Sv,iťá ”
ı1.eęp,r;ipžnSztlnê,i“i-kľeby A“Sfnelífl% *ç1ba1i 1ìe.ijflíÍ,fiëicliı,, ietynıçlłjçgìríkćhójjšlgmysiúfina  
Iłìëłľi' ÍŤHČ ”0ł1ljaed Ajlšmysel “~ťjèfi;'i“,jkĹto~rý; 'ííajukjtoąfi QD riepliišiłjlúj ” Í- Í. á
"Pak Í*llìlariüj 'lme'nÍa1*hżi,'í i l'vla.SltnOÍni S;r'ny'S__l`Íe lëfi

t ako :sú Šza'l”vía;tríX,4`lij,cČšırfe'dení1flpÍtriX,l lib_eraltri`§‹i,j”l`jreŤšta[ufaÄ- ,
±eťi<xı,r 'ha eíšašøzefaoøflasćsa inê. evęhžnìíjičá.x.±,á ,pfl±,afljhę1i,z, l  
1“ne=d`z;,ir Mjarfiolu, ktjoÍroì-Í j_ SaŤ z-rejm„ej'”p=r“ivlýaStňı1je V“ ““o“;l\f/lar,íi ”Z'á_Sto.j
išfroástzrezđneiíøe xfylšúpšaní, -fak, Eve účasť,
Ihube l ~Tak“ˇhžo.vo«iíľízí'“oŤlžřelnaeeuš: i,,I”'1f(*Ĺ5?be- ; A
diens íactiła et"Sizb=i "et funiiverso' Šenejri lhu!1naÍno4“caušafíactial eSt*Ť““n*lojr,tiŠ,_
Síiřci et l\/larjia? žoìbee-die'nS',`“tet Szibidojet ı_;ı'lnij\í7eÍrSf0Ť gfenfežrli' Á
fflnżfl

hżıę ..
tu*ll=i,ánl: * „Indy lVjiŤr“ŠíÍn`eÍ1'ñ*'eni eadhti žlšvainj lfirreąplseratt “ vjerbLii1jı_ _ “aŤe~difiç_;_àitlo,} ,

eem~o‹rtžiŠj,jl liiaedure “ "“ie.rfl?1§Ť*l”=_l D *
1"l“vj`iŤtaej,1l p‹ër 'feÍiĹíSjm“o'§di *É3ejjżu.nijĹ_ f'ábi“e-rat o

retulr .'  “

hiaefć jcífè-de-nedjol“,Ť`delevlilttl,“," S“l““ö!vá`
Nlar~i-jeŤ`“8.ìj tíëžľˇDıo*tvrjd,Zııì€' ltůto*-_Ťnaukí1|,`_o t

-» --,.' . ,

-
n



- ayˇ,enieża D=0*Cìa-H16, z”Zêè;1?“L1ČIłi€É fiłíü=-S=;111,€ì Yìíìelì z 1í1“€1*L1Í<`;;H. iDľ0“
z ie-'n _ _Á _ . . . _ . ` Ä", :n . V V _ ` ,V _

Slov
kzømz; zè;~l0~vekž A110Qwıvdivýž“-z_ x żzD,r0“S,t@feđ,ník Jet“ len;

je=d›in.e A mohfločlzkf áradšoisżë ,v„i_,uč*in_iť ,_ hriecby ;naše,~ j_~k;tOž1°ý z Ĺjžeidin.e,í j 11105-,
hO«_l› ,oS1«ovb~O=difzľiuđstvıoı O JpžohjanyjflzQdzeędizčniej., lBšO‹1‰ı;u rad O,5.,,t tufčfiıiit jlľa
Spravodìł“iv~OSžti~ mi-lh-Ofll. t, Ižen çI3(r-iStuS', l{t.oìrý, ıfrıeliožl l“~()=dč,iniť,‹1żıšrážku_fllne“ko~
n"e_.čnú, Iżešpfoëaev .Boh‹šzm,, ik tžzsareb; ìil`udSke“ rčifl1y;„majú Hfiküvˇ“-Í
r.ıe“č;nú-= zPúh“Ye.““ˇeztv[o=r, bola aj lVla,riav,-nikdy rSaztne,n1ôžž›ežzlJ0-
vèzniest na fnakú jvýšku, že-by~ ćje,hoÍ, činy mzolh1ya.“ueSmieriť, .ur=azeníel1ıo
-BOžl1a,,,tým Skôlť, Djünevláč I ide or rìolfzitivnuš. Stránku.. ľvyžkúpíeıaìäž;
t.ż j;.f,±,zíat;_ zprer ľudí“ @pęrv~o„tný Stav '1żasn±pfložň. čov, dei crìeilìufinadjpríržoflZenëhzo

1 A v J Va r eesti Koflnečzný ľtv0=1?, nıemze .ZladOžS;tìu“čiln.i“_t fza *uraz_ku=
afl =;e11“ešmôže ZaS'l'úž,i.ť.,eztfIJ*re .fľu-d=Stvêo',j t aby v-oznfo“ b-O-llorížíz--as e“ cęiľefí

ıizıšlčłł-rírezdzenlëmu od Bo~ha“> D»o>zdvih=n*iıté, Ba“pr0~S,tr.efldní2c'tvo tvoría
A V _a1*1=Ížì'íf;-~łíIz<“.v nfìei,č10,f -żpľidaıť flk j. p§ro4Strie=d=_nictvzu“'1fKri“St,oflVn=ı1ı; lezbO“'í-zyštakf no“

. ho›,d;IŤ1io.rt,u,rá,› šnıekčoneičiıú“ ›±týech“ftOt ;,,zšłd,ôvlolcl.o=ˇ\r 1 rliôžmeł nazvat
 lení z_pzr,ozSztr.e,d1iıÍìzeo=L1 drulaelhlorre rádu; Ť ktorá 'lenína 'tollfkoi ôjžľee

byt *f-Ť;1:~í~1“o=S,trednieoèuàz“ na 'kozľko ,ìoflbdržala ak 't“o@mu 'níilos ťf“ zzeld. Bozìlıa, Panna
Ix/!ząírlilafl,,je, ;ljpIro.Streidnái›cou. našoufì, íp‹oinevá.č Bo-11 cihcel, -ibčodobriyrıí
SD_ôSOëbam V Stalo .zfvykúpenr-ie* čli_Olve“čeTnS tva, ako Sa Stal-ia.i jeli 'záÍhu'ba? 1, ` “.
zP›re.toz -Saıknazýva ,P,z;Maria .aj eausia 'ClÍS.I)*0Sli;tfi;Va«~~ Salżu.tìS'ľ, jtř‹5tàiž
všietkO“, plripžr,avilja,,,.aby ìB›O=h- vl=“ılofldn*ýn?ıe S“p=ô Soblómzrp-rijal na“ fsfleba '_;tel“o““
,l”udS_ké,. aby -mal všetko _D~*rlicl“ıySt;an_ë zak dielu vy.kúpfenia,-Í ÍDrá`v-ell`tak,
ako Eva pžripęravovvala. “ceStu„k h_r_ieChu „Ad,amšO,vż1,nur R,o“zd;ie1„_zje len

.. , -_ * __. . vl , - ›

tojni-,A že 'SżDl'oìl‹uplô,S,0šbiIa' bez lpjamoflcij i Bgjžejfl. (k[l1riech,u ,±.ot_iž)~,,m l<,dežtO-
-  

ieľłštrülmlfioüłtallrils j V či ‹1=ie;1'e žnášhtø vvkúlpżečhžią ; nIìNenf1vS.1h:ne› žeby
l°l0*1“É?~ Pilijľlflfllľìiąrí 1511 Dwlilým Hästrloió-in,jt pôsóbfliüím“ 'fýřlìflkšfvfl j żbčez
každehoę_.ı,7mravÝnéb%o=, ,jj._z_ S=1~1oĹbo;d1iéh,oflplriačinejníia Sa? t_MaŤ_ria

účasť,1?Í@šľF“>H fvzliclivz 2-le ai müfálfiefl za DfraìzkivżfifieflíšSanta
Bf0*ŽÍì@ìh0ž Šel? V0. ,V3/Iłfılfižefli ,Hzflš vilsžfllefłiıłl Bošžięhøa
DľÍSzD€1.a í Íým, r ž_efz jej ,n.aj,čiżStejš,iehOfl fi tela -; až krvi ,.b“0*l,ofl .-“učin_;ené~ Ĺ±e~lxø

, _ . _ , .

Íì5lŤè9ŤVQ? ìHY5Ďj0”5lÍ3›ÉÍ01ŠY,$%P*Ó'Šeľ1Šl 0Ž“5“ÍŠ0ÍL.1re eìzólsflozhçm, .. _
+`>I30*lPlD“0e 0“ble111e ,ZiÉ1eŽ›fi1l0“ V, f0“11› żľìlStavi€`ÉH§37ìfH“,Sľflbümí zrflenelłsltvaD1i1Džra.\fı1aairżnżrìbyt-Okít Drenz ,Syııa ,B,0flžieho» az oflkrráešllilaf L ho  n,a,jz1šra;išími

,sveijičzh Q çinofS.íjiš,_,,. zvlá „jp'jĚo«n,ížĹeznOflS,ti,,Í č-,iS,tO_}t`yl gal,j1piOŠS,Lu,šnoŽS.toij_5 -.-- .: '.
Ĺ

atk Bøž na Sıøvláll Gabriela ..; í"  n,imv _ _ ._.._ _- :. .vz_› ` - t _ “ _: - .',...__ n' -_~`_ 'f ;_

žì}Í V301, L S^;v!žü‹j*eŤj, -„HO cłtošb-ri Ýhożvflorìza,
Pjazn „bol§Lz ,.grirl1l'aS=olm;ì.celìehol _pá0lk,Qą1ęni;a:,i,,ľen,d51;ë-11333 Q, 5}3;01fl,

tfçraj,„JI-Błchicel. i,żD±r,ij,Mať„.““enza a sebšai..,,,,ľu-ds-kjú i , I)=QrìíreO,dze,n,o-St kým , čkl,o,Več,etıłıžS,txZ,o
rı'éD=ıÉifv@ożIri. Akóì Adan1L  Ieżpšrżeil-€n.tló›và1 ĹD‹0kŤ0;Íłenzzi.e  1'udske jared
Dıriìalıa Beflllav I<f0rf5'“ 011-Cel ,ľud
Z o .V-oztroıetvoa, hrijec_l1_uì .r l ,H _ Ale. aj 1 k v,ykú,p=eniu 1 č1Öıfve~č,e›n,5,±Vj;2ır,et S.piO-lu;.-
., _,, . ,« . . , , __ , . › . . v. .

D.öS“0žbzì1a“Mflľ,ií&-v jI“ÍYZi_0kYľ, evY›<=110V2-,la,I baráiııka Q*b€tHéh“0f„hżenff mflisniyť hvieøhyjnflše, mšøflráınè, že øheflı, ıçťøfú nflznięflóı

j



Krıistas za nás nafkríżži,!priniesla_ aj P. lˇ`*JlaI`.ia4 c;'1t,om .srdca v svojho .o .aľ .
Spofljila sa totiž S, oàb-etutjžúcyím Ktristìoflmá,-, čim; Driniee-s.la „V nevla-stnoin
smyys-le? tu _O~be~t`u, ~kto4rú Syn; Boží na kríži “. . , l`\la.ìšDrv “.^,o_b.eto-_vala
gšynla svojho v_cl1rá“me, ,potom [na križiOtšcžovi ne,zzbeSkému „Ne-
uti-ekia zalššo; apıošatollai, ale .modlila sa -kl nebeskemuž Otco=vi, aby prijal
ľudstvo do milosti svo-jej,oč~akávala spasenie čložvelčenstvza, _,›a_ dla
sv; Amżbroflsza b-O-lak.-hotová za nás zoflmrizet z z _  , o ;

Q' L Týflmto sàm-e slażbýnıi rysmi najčrtali tú veľkúfl dôistto-jnož“sť<,P,.f Nlaê
ríe*=, ktorozu ju ob-da;rilo“n.ełbe, a pre ktožrú ju;-iveleboily všetkysisteletia
é“rŠy*kries“tanskej'. . .“Vid'me teraz- pžr‹ol=stredníc”ltvo jeji ve druhem
šnăysl-e slova. _ _ Á ' e  č l

Aixýfnj xnflósøvhølm hrála _účflSť P. Mznšn na vyiflúpianás čtıøvečęn-
stva,_ práve tak szpo-l`u.pô;so›b=í aj pri 1*o~z'-dávaní ovo cia`_vyk,ú_pženia, it;
ìnııiílostí .e . , Prošstrednictvłoz toto“ je vlastne korunou ia, „výsleìdkofm'l

ú.ča.stij.P. Niarìe* na vykúpeni člflovečenst.v,,a". Predsa je už aj ve
Písme zoiznačené .' . . V St., Zákozne Judivtih al Esther ako-  L' mocné

`or'ofld_ozv11_ic»eč a o_-,chfrá nkyne národa' žizdovszkého č sú ~pflredobraz_o‹m sP.
Marie, o*reodO“vnĹice krestanošv . . V N. Zákone stačí poiukázať na,
chì)zvflą:=n_i.e sa P. Marie pżril ,svatbeľvll Káně -.“ .Í ; Ked' už O j.edn_Oduci1iŤı

ˇ ičasnújvec pr-ožsilza lPíann,a u svojho Syna, jak ,jjielj`olmôže-_ záležatlteraz
na _ tom, aby jej vyˇkúplené dietky bfołly vyslyšˇanéí uš KrÍis[ta,,,' zvllášt
keď iov liduševné vejci“ pro-sžia . . -. Veď sání Kristus“ flnıáım ju stianożvil
zalmnaátkjul zpod krfíjžom, aby sme sa V pio›tríeb,á,clŤl n.aìšicli 'dôverne .k nej
obráitiili . L Svätìí O_tco_=via“tiež'svetdzčiza O težètošz e›p“ravdej__,j.., . : ..Sv.
Eřorrem l1žovo›r“í: Pieaniežs te oáoísse est, lutflpotíe _ es l vere mater l Deif et99 L

fomnia pèožt“en“s.“ Sv;“Gernf1januSl: Omniaâtua ,a,dm,irıabil`ia sunıt =oz“De“.i-
,1p>arja,,zp§o›mnia‰._ jin"ge_nt“i_a et alliào~ru;m Ä vires su,perant.i.a,_'pžro}pt,erela_ et
Wtro“ciflniu.m,lzt.u,u%m= maius est quam j intel%ligen'tia› aD;D*rel1end_i'po=ssit“.;` ;“
Zjvlfáštj význačné ,s.ú_.,s-1-ováPetra-Datmianskeho-: ,,FeCit in Íte magna

Diolt“ens, eist et* data est tibiš fżoìmnis {po“t1es,t.as in coelo- et j in ,t[erra§
»Aecled-ì=s ad aąľtare non ro›ga.n.s sed i›mpe'rans; Domina, non ancillèa .
.lxfeżďfjeftnoż aj byperbo-lflicky -pžo-ve"d.ané, pjrˇezdsa je to jdììůlšazom, že_Mariiz
S;aÉą= ľp,rizp;ìsuje~ m_i`zmflorìadn5_a- moc Q Kożne-čnçe môžjemze pridat aj dôvod
telollogický. Ked”toštiìž“aíj'í svätíì môžu“ o›r2o,do=v=at za násu B:cfka,.fvlaké'
musi zbëyt' ,o,r,Odo=V.anie., P.. Nlarziže., ktorá tak vysoký stupeň dôstozjn-osti
0`bsiahla” a kto“i`áfjl'e tak úızkozˇ s§Džo›j;eln_ıá so SynżoešmrčBo=ží1ìi . . . hžozr-1

aelioz- každý skzutżok ošdikzollísky až ,ku hrfob“u, izaiste ~n;ec“Ožcl1aÍbla V nebi,
ked' Ťsa ?c1vo›ci-e _ utırjlženìifa Pano-vho má ro=Z'dzeľ-oIva_tř . . .- Už. vtedy `l2ıl'a~p-

t I-dela ,s=úst.r.a,s'ťo.uz al láskou- na' pšadlé piokovloenilefí ľu.ds.ké, zaisztci teraz
lení szlatıoebìjjejej 'SrÍ‹:lçęe, aby zachránìłozııbohê Sętmävfivpinø
semaząaj, skut.ozč,n›e,bozl“o‹ aljfle isiovedozmë toh‹e“, že Maria je _najˇmo;cznej+_

J

, ›

'x

ıı .`

šou oroidzovvníeiozu ježh ozíu. Boha' Í.í č V ›p=os;p›o=lli_t.o‹m liuždu krest; je-_' '
ĚÉÍ_łŠ0*ľ'ČUe_BH;á žD1'2lÝđà._ .  Človzvek 'cí_t:ì. Ťsìvio-ju. oi3;u5'±:e11OisjtŤ ._1jıl_e€llO -_
$f3lÍ0`Č“0“5zfít -21 17'ì'<“>ÍÖ“_111'ë\›đĹ_ä DI0“m20~0 u rP-.n_Màrìe,l „ktorá ako l1nìlofSrđn~lá
llìàľkä oÍSÍ€i,;Í3%O-m`ôže,_.,.t ,_ . Už V ka-ta.k.om'bác-h -_ vystierala rukylL-ls,v.s›j‹e-
církev litrí13ıi.ac,a po Marii,“ so? čom “s“vedzč_ia arch,.eofll=o-gické » pjami-atky

x
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prvých stofllzeti. . . . Církev 'svatá tiež na mnohých nıšiestach sa- Zmiefl
ňuje o ochrane Mariinej vo svojej liturgii . . . Tak ,naZý,Va ju pęo-
mocnicou kr`es.tzanov, nebies ůbrárnou, pannožu nıoflcnoflu, utocısťom
hriešnikofiv atd. .P . . Antiioflna Saltve Regina a modlitba Mezn1zo›r.a‹rez sú
tiež jasným dôkazom viery V príınluve P. Marie . . . Mnoho pżieasrnžzí
Inaıiiiánských' je tiež 'toho ,dôkazoım . . . Sk-O-ro nenajdeme marian-
skej“ pžišeisne »silo-venskej, kde by sa nenaıšlia mzocná dôvera .a Viera
v prímlzuvu P. Marie. . . Hľa, aké je múdre riadenize Bžožie _ . . . .
Človek je' hatený V ceste do- neba diablom, svetom a náruživostami,
mocne je však napıoflmáhaný s druhej strany Svätými V nebi, mlillo-
stami a P. Mariou . P. . i l “

. Úzkžo súvisí S p=ro=strednictv=oım P.»Marie za-.j tá mienk.a mnohých
teologov, dľa ktorej všetky milosti dostávame skrz P. Marin od
Boha .. . . V novšej dyobe- Zastávajú samienky. Zvlášť Pesch vi Ne-.
mecku, Villada vo Španielsku a Billot s“ Bainveloflm vo* Francúzsku,
tedża všetko vedecká kapacity . . . Ba kardinál Mercier spoiu s bi-7
skupmi Belgie vymohol u sv. stolice Zvláštny foımšofvý iorrnulár oz P.
Mašrii, p=ro*st`redn_ic`i všetkých mıiżlostí, na 31. mája . ., . Zastanci tejto
mienky o›dvolávaj;ú sa Zvlášť na cirkev svätú, ktorá Zo Starého Zá-
kona tieto slova: ,,In me gratia -oflmnis Viae et veritatis, in me omnis
szpes Vitae et virtutis“ (Eccl. 24, 25) ,a „Qui me invenerit,ii,nveniet
vitam et h,au.ıiižet .salutem .a Do\m“ino›“ (Prov. 835) vztahuje na P. Ma-_.
riu, lat Z ktiorrých slov- vysvitá, akoıby sama cirkev pıov'ažo›va1.a P.
Marin ako rozdávateľku všetkých ,milosti . . . Vedle svatých Otcov
vyššie uvedených sp“o=mínajú Su,areZa,_ dľa ktorého je Maria krkom,
cez ktorý idú rnilosti Z hlavy do tel.a,t. i. od Krista k veriacim. Tiež,
Suarez tvrdí, že nikneni Spasený, leda skrz P. Mariu . . P. Ďa-lej sv.
Bonaventura hovori: ,,NihiI nos lhabere voluit, quoıd nofln transiret
per manusz Mariae.“i' Tejž mienky sú ti-ìež sv. Aliiolnız- Ligouri, Cani-
sius, Bossuet, Albert Veľký a Miiller, ktorý tvrdí, že orímluva Pan-
ny je morálne nutná k spaseniu . To=.isté_ZdôraZňuje Levfl XIII..
V encyklike, Octo-brì mense: „EX quo non minus recte aifirmare
iicet, nihil pflrzozrsus de pžermagno illo- omnis gr,at:i*ae_ thšežsauro, quem
attulit Dominus, nihilì nobis ni.si per Mariam Deo sic volente imper-
tiri . .“ .'_“ Ako irofzumo-vý idôvtoıd sa 'uvádzar Keď P. Maria spolupôá-
sýobii.la pri Získani pramzeňa milosti .pre pokoleniez l"udsk'é, tak Zaiste
slušné je, aby mala účast aj pri rozdávaní všetkých milosti . . ., . .
Azlrebi“-môžemer“ iitvrrdit;-že“““vr“s“1n“etb§esk“ej““sl“ä.v5e““`“iti.etžˇ““““p“odìr'ži “s”vo`jus““'dôistofj“=4
nost materskú, ktfloflrou lrozdeľujefvšetkymilosti jej. Sýnozm Získaš-
né . “. . Bez toohžoıt.o~ by nastala akási Ĺmeyůdzera _v_ce_lej “o=rganicl<eisúż~
yislosti jej živo-ta, ako hovori prelát Posp-išril . . p Keď, jeisúhlas'
očakával Boh Oteło pri vtelení Syna svofljhon, Zaiste aj najej súhlais
rozdáva všetky milosti . .. . Samoflzrejmae netvrdíme; tým, žeby sme'
museli prosit zo; každú milost P. Mariu “. .__. Milěo'srdná matka aj
vtedy pomáha, ked' jn žo|_ to nikto. I1€Dľo~sí . . . Keby sme ,však po-
hrdii jej prímluvou, tak Zaisteby sme stća;va.li prekážky' v , cestu
svojho Snaseınšia . Ešte to by mohol niekto tvrdit,“ že prostred-
nictvo P. Marie umenšuje prozs_trednictv“o* Kristovzo . . . Nie. Účast
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P_ Maflę na vykúplezníja rozdávaní milosti má svoju silulen Z Boha,
Z milosti jeho . . . Ona je len kanálom, ktorýıin idú mil-osti Z prame-
ňa. Ba práve tým, že Boh! płodelí svoju moc aj s Ěirıými za: učinkujze.
skrz pfríčinyl druhotné (causaez secundariae), dává len na javno- svoj
nevyčerpžateľný pflrameň sily a moci. Jako ník nemôže pżorvedať,“ že"-
by hodnost kňazská a Dro-ro=kov zatienilaž hodnost -samého Krista,
práve tak ani p?.r!ošstre~dníctvo P. Marie není na úkor Krista Pána.. .
Boh Sám sprevázdza svoju moc tu na zemi skrz zákonitě vrchno-zsti a
moc -o=tcıo“vskú a netrfpží tým _ jeho sláva, p=rłeàto- =pflro‹st.re~dníctvo P.
Marie neumżenšujze“ z moc Jeho . . . › .

Z p›ro«stre=dníctva P. Marieš“ dobrej chápiazného vyplývá. potreba
sztálehofl sflpžożjenia- človeka a celej Soozločnożsti S. Panno-11 l\/lariou .
Ubi Maria ibi Christus . . . Nie len pre jedlnzotlivca platí táto zásada,
ale aj pıre .široké vrstvy' . . . Dejiny j.asne„d=o'kaZujú, že akonáhle
kto o-Dıovrhnul Mnalriou, ztratil aj samého Krista . . . Proľtešt.ants.tvo.,
ktoré zavrhlo úšctu ınariansku, pomally začalo ztrácat aj Krista a trav-
gicky speje; k nevere. . . Ooačnel ale východní pravoslavní ušlì
tejto: zkaze, “.1:)šoneváč tp-održali úctu marizansku a môžeme sa úíat, že
skrz P. Mariflu bude zpfrivedený ,tento márn-oxtratný syn džo* lona církvi
katolíckej . . . “ ' ˇ ”

Využilšme teda toto vˇýdatšnıé pfrostredníctv-o~,P. Marie, 'ku kto-
rému nás církev svátá tak zrejme po-báda oráciou nového formu-
lára ošmšozvého, ktorá znie: ,,Domine Jesu Christfleı apud Patrem me-
ďiator, qui beatížssímam Virginem, matrenı tuam, matrem quozque
nostram et apžud te mediatrícem constituere dignatus es: concede
pro-pítius, ut quísquis. ad te beneficia petiturus accesserit, cuncta
se p-er eam im.pet`rassžeı laetetur. Qui vivis .l . .“ '

‹= .-=' -_:_- . 1 - `

KAREL VÁLKA:
LÁSKA PŘIPRAVILA POKLAD KRÄSY.

ˇ  (Duchovní genealogie církevní hymniky.*)“" . j
Tak jako oheň nutně kolem šíři is teplem i světlo, tak p r a vd a

vž.dy._.._.k-r--.§l%Qi...,..-.1Ši?!ë 13I'&Vđ&
vstoupila a našla příbytek připravený. t. j. přijetí srdceni'4clle_l_ýni,'l
čistým a v dě čným (nejlépe takovým, které předchozí tma
duchovní a žízeň této vody života dychtivými učinila.) -- taková
duše nejen že ožije k životu dítkza B o žího. ale také rozkvete
k r á so u. 'Prožívá podobné tajemství jako příroda .na jaře, kdyfˇ oo
první zeleni věnčí se také květy. - ,  Ă
“ Příčina je na snadě. Nelze totiž býti d í t k em Božím a n e m í l ofl-
vatì Boha.) (Nejsme totiž jen dědici, nýbrž, již Zde na zemi, dít-
F 'h *: K chystanémuęvvdani českého překladu cı'rk._hymnů Pra. Alfreda

UC- SB. ˇ ' _
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kami' Božími.) U dítek, ch í-li býti upřímné a Vděčně, jest lá s k a
otci. zvláštěpak k nejvyššímu Otci, plnému pravdy sa milosrden-Z

ství, nezbytným' důsledkem. Ostatně -- jest přece láska s hlediska
„Božího ,,n a pl n ě n í m Z á ko n a“, s hlediska lidského přirflozenoflu
O dp ov ě dí na prav du lp oz r1anzožu.-- A láska právě je to,
která byla vždy a Zůstane S-tudnicí fa zdrojem vší krásy, všeho
uměleckého-Z tvoření; láska, chtějící oz-slavìizti, láska, chtčjící se od-
vděčiti, láska konečně, chtějicí k milování přivésti i jiné. (Srv.
Ruskin: „Všeckzo veliké umění jest chválou něčeho, cıo mìill u je m e“.)
Kouzelná láska., která učí podivuhozdné vynaléza_vosti, která dovede
.k nešuvěřitelznému vrcholu vyzvednofluti všechny, do-sud skryté,

H+-('D< en-ú.

;scho:pno›stÍif a dary, která zjernňuje srdce, že vycítiti dovede, co
s.tisíc“Cm1 uniká, a slovy lidskými zachycuje více, než nač by se
zdála' řeč naše omezena. -v _ . - “

Nuže, a touto“ láskou vždy Církev oplýv;al`a. Vždyť ,,n e V ě s tou
Kristovou“ jší nazýiváż.Duch szv. V Písmu; jí szvěřen všechen. poklad
pravdy (jež budí lásku), ona každodenně přináší neszčíslné oběti
Lásky, V ní žije Kristusz, 'láska sama. Její pramen tedy nejbohatší,
proto) Z ní mohlo se také nejvice krásy zroditi. M ohllos; bylo však
pgoltřebna; u m ě l c ů, k tomu m“imořádně n adaný ch, kteří bY
Z pramene xdoveëdli čerpat, V k r á S u m činit a jiným podávat.
Nebot každé dílo je potud krásné, umělecké, Dokud V něm myšlenka
dochází -rovnováhy ve to r m ě, čili vyjádření ke svšorjí velikosti a
dosahu pflřirrıěřeného. A myšlenky z pokladu Církve- jsou myšlenky.
na světě největší a nejvznešenějši, myšlenky nesmírných výší a
“hlo›ubek -- nebot rzoìdištělm jejich jsou flfl t_a j e m s tv í! A pro-to
i vyjádření jejich pře-d.poklá~dá vedle nezbytné iinztuice duchovní
také mimořádné disżposice pžřirozené, čili »b á s nic k é h o g e n i a.
(Máme zna mysli p›římé,~s lov n é vyjadřování; s vyjádřením flhudeb-
ním a výtvarným má se to ostatně po›do=bně,`neb~oť všechny druhy
uıněleckého tvořšenní lze n«azV.ati poesií různě vyjádřenou.)

l A měla Církev takové genie -- A
Stálo loni V kterémsí _radikálním časopiseflkatrolickém (v onom

Ĺboji o ,,katozl`zi=cké umění“), že ,,Duch svatý nemá štěstí na básníky“.
To do-vedlo do hloubi duše urazıišt. Vždyť ;pr“av-divložszt těch slo-V
çznažrnenala by, že inspirace tak nesmírně bohatá, jaká je skrytá
V životě) a poflkladechı Církve, z»ůst:alla nep-lodná, bez užitku, pro ne-

_ A přece odprovědí a důk.azem.,f .jímž nelze, =oıdpšo‹rożvati, jsıou
hymny církevní! =.- s Ĺ „ _

` vf tı vv V [hymnech je vyj-ádřeno,_a tio' způsobielm, možno rici emer o
“Vš.ech, za‹_bso1utním, vše, co tvoří o b S a h S y in to V s tv í B o ž í h o.
A tím jest nejen ideový, dogmatický podklad, ale i všecka láska
,dal po-korfa, radost a pıokání, pro-sba a chvála, touha a setkání, jak pro“-
vstávaií a zpiviají V duši, která V Bohu založiil.a. svůj žìizvot, V' duši,

Qkteráilúko-lem a cílem svým jediným učinila: růsti V poznání a lásce
Boží. _- A V pravdě, po jakém díle vyšší krásy. na světě toužitì

z;mo-žno, nežli po takovém, V němž zaohyceny jsou nebeské záchvěvy
. 7
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duší, transpon-ované do lidských slov S _nej-vyššzím vystupňováním
Výrazové- schopnosti' těchto! -'--?ˇ Kde ohıcetfe více k rá s o u lnasytitií -
duši V jejich nejvyšších touházc-h uměleck`*ých›“ a zároveň płoıs.Vě_ti`,t“i ji-
lás k ou světců, nežli v těchto mystických zahradách hymnů, kde“
pase Miláček mezi liliemi -- - ?“ Zde každý verš a každá vazba ._
dýše, at již něhoflulsdúvěrnéhožobcování S Bohem, inlebo hrůzou ‹p“o~hledu ;
na rozhněvanoflu., uraženou tvář Boží -- ale vždy jgeto bl í Z k O s t“-
Bo ž í, jejíž ba'l.s.ám i po dlouhých věcích dýše nám Z nich svou ne- A
smrte-lnou vůni. Odtud i ten“ oheň, jímž zzaněcují srdce tak jako hovor ˇ í
po cestě do Emauz . ._ . .nezbo-t_ přito›mnost Boží, V níž vytryskly, jde,  
S nimi jako požehnání Ílfásky a naplňuje Velebností a sladkosti svou ji ,
ty, kteří je S láskzoľu přijímají. Skladatelé jejich totiž nenutilii sa-mši
sebe ro-zumovou spekulací k. umělému básnění, nýbrž sami takřka e
donuceni byli k vyjádření duše své vichrem duołhlovní inszpí- ~
race, který jako cedry ˇLibanu lámfal překážky V jejich lidské
nëedo-statečnosti _(smy.sln›oıst, _ lidská .olmezenost rozumu), 'b`ránící--
k r á S n é m u vyjádření věcí božských A tak po-Vstávají àhıymnyi l
jako ohlasy básní Duchem sv. přímo i_ns_.pżirovaných --: Velepí-sně, _
oslavy lásky svaté na. štěstí jejího, ii žalmů vážných.,k.ajících ii děkov-L
ných. Lidská pak duše jakoby v nich Vržoiucnoflstí- lá.sky své  
snažila. se dle mo=žnožstí svých splatit n e s m í r n post lásky Boží --.Ť ˇ

-- Je V hymnech plno .životaç života srdce. ii života Božího --. j
Jen ssajte ten život Z nich srdıcem takoívým, Z jakého- vzešlyz srdcem'
pokorným al mil.-ujícím! . O  _ - Z _ A .  _ V t

JAN OMERPELL:

- „DAIES IRAE.“
(Pokus o studii hymnolsogicko-u.) ~

_ ,, _. . Naplňujte se Duchem Svatým, mluvi-ce k sobě ves.p=ol`ek
V žalmech až chvalozpěvech a V písních ducho-vních . . .“ ' 7

_ Od nejstarších dob plinila církev sv. t-O.to›-přání sv. Pavla.  Ze'_  
Starého Zákona převzala biblické žalmy a chvalozpěvy, V nichž vf

ěejiiiàjmifita fleiasflàfl  Zflstřeflàj f0L1-askou očekávání- příštího ìlvlesiáše. r ~ V  _ jl MŤˇ`"`"Í
Ale i ˇV. lůně církve vykvetly nové skvosty pozesie, jimiž první;-_-V

křestanévyjadřo-V.ali své city radosti, láskya vděčnosti. Bylo slun- s
né jaro, kdy vše kvete, probouzí se k životu, oslavuje dílo rukou, Z
Bo-žích -- bylo to jaro církve, Poklad hymnů během století vzrostl, í
ale bohužel je/to poklad zakopaný, nen.alezený_a nedo-ceněný často
aniftěmi, jimž .církev svatá vkládá jej do rukou. , -Z - .-
j .Ac mnohé hymny jszoup-ravými perlami světové pëoąesie, vyniká-an-
jící niefjeínı krásou formální, ale ij hlubokým obsaıhžem, .mající-m za;  
predmet nejvznešenějši myšlenky, př.ece nedostává se jim toho _oce_-ę  
nění, jehož by zasluhovaly, Tato studie chce podati ukázku, co-I -
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hloubky a krásy je skryto- v církevní poesii, žol níž ničeho neslyšeli
jsme na středníškole,a kterou církev sv. dává kněžím, jako vzácný
svůj poklad, aby jí Boha chválili. Kéž aleszpoň ti by 13:0-cítili magickou
sílu círk. hymnů, :kterou cítil křesťanský Starověk, kdy náboženská
poesie hluboko vnikal-as do srdci Věříc-ich. Byly to-V té* době hlavně
hymny 5v_ Ambrozže, zpívané přlil mši sv., které půszobilly tak hlubo-
kým dojmem i na nevěřící .a_ nepřátele SV. Ambrože, že -nazývali je
čar-ovnými. A sv. Ambrož jím odpo-vídá: ,,I`Iyn1no-rum quoque Z meo-
rum) carmínibus deicıeptumz :D-o~pąu.lu.m Íerunt. Plane nec hoc ab=nı.ı.žo.
Grande C,a,I~m.ę,n -ist-nd est, quo nihil pšotentius. Quid enim po-telntius
quam coniessio Trliłrıitatis, quae quotidie totius pšopuii ore celebratur?
Ce-rtatim omnes student iidem íateri, Patrem et Pilium et Spirittun
sanctum norunt versibus praezdicare. Facti szunt igitur omnes- magi-
stri, qui Vix poterant esse diScipuIi.“1) _  í . Z

Mohutným dojmem pzůsobizly i na sv. Augu-stilna, zvláště po
smrt.i jejhlol sv.até matky Moniky, která vážila si .jich jako 'pokladu
srdce. V jeho duši líly a balsám, V“ Oıči slzy, vsrdc-e toužený klid.
„Quantum ílevi in hymnilsž et oažnticis tuis,_ S-uave so-nantis ecclesiae
tuazel -vocibus oommotus acriter! Voces illae zinfluebant auribus meis,

. v

et eliquabatur Veritas tuaflin corz meum, et exaestuabat inde adfectuvs
pietatis; et currebant lacrimae, et bene mihi erflaťc cum eis . . .“2)

. Zvláště hodnotné umělìeckou cenou vyznačují se hymny, zvané
s e k V e n c e, vkládané do mše sv. mezi epištolou a evangeliem. Bylo
to .půflvëołdně -prodllozužení .jásavéhoš zpěvu -š aleluja _-. Později pod
tyto mčellodie, naz§ývané Sequežntia, .vkládány byly texty, na které
přešlo i pojmenování totéž. , _ A _ , L _  _

Ve -středověku byly sekvence velmi oblíbeny, takže počet je-j
jich Vzrostl najněkoflik set. Do“. liturgie sekve-nc*i', uvedl svatiohavel-
ský mnich _Notker', který Vložil umělecky zbudované texty pod zpí-
vané. pflrod-lłužžowané -- hlásky- ,,Al“eluj.a“. Výrazem; hluboce .zbo-žnéhflo
ducha Notker-oflva, 'theol-ogického vzdělání a ,pfloetického tıalìelntu, jsou
jeho sekvenoef, jichž čítá se na 60, a Z niohlž -jistě 18 možno- mu- při-
psati. -  N V Í Í

Po reformě mlils.áIu za Pia-V. omezen počet sekvencí na 5 ---
pravých to perel středověké po-esíe, dłoısahujícflích výše stazrozákonní
lyriky, Význačných mohutným ná-b“o=ž.enszkýmiVzletem, krásou formy
až hloubko-u myšzllenek í-deøoıvě spjatých 5. liturgií. Jsou to: ,,Victim_ae
-Iea-s~e.l=l.ali~Ť,Ť«-ed-4,- ~-dV~or_-n~íh›e-~- -k~a.pl;a~n-a--4--Ken-ráda---flll-,z~~,_,Ve-ni-v--vs«a~ete-V
ritus“ (kolr. 1200), ,,Lauda[_ Sion“ od sv. TŠo_ıná_še Akv. (Ť 1274), „Sta-
bat Mater“, př_ičít“aná Jacop. da Todi- (Ť 1.306) a „Dies irae“. _

_ ˇ Dvě poslední' n‹_e-pojí se 'k alłelluja, jako sekvience ostatní, které
. _ . _ , _ I

jsou zpěvy radosti, nýbrž ke traktu. Z těchto' sekvencí ne_jčas'_těji
1`e-cito-vána bývá V zádušní mši sv. „D i" e sí rae“, zaujímajicí co-do
umělecké ceny mezi 'vše-mi saekvencemi místo prvé.“ B _

. Kde vykve-tl tento skvost hymnické .p=oesize-?. V tiché klausuře.
kde skláněl se ducliołvnzí syn sv. Františka nad záhonem svých snů
ì._.Ť_-..,,... ____ ˇ - n _ . - .'

. V _"› Migne,:Patr. 'la.t_z XVI. 1017. Z“ Ť s . ˇ g _ “ ˇ l
ˇ“ Ý) ConfeSSioneS=}X,“7.“ “ “ ' '

ı
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a meditaci. Světec Seraíinský-3, jako-by vložil lásku k poe-Sii V duše
svých synů 1- S-v. B:o*navent`uro'vi, Jaíco-pi. da“ To-di _- a také T o m
ši de- C e l an o=, jenž právě dle svědectví Bartolom. 'Pisanského
Z r. 1385 ,, . . . pflroflsam“ dze mortiL1S› qua cantatflur in Missa, ě„Dies
ìrae, dies -illa“-° dicitur íecizsse . . ."“í (Liber coníormit.a.tum.) Z

_. Ač tato. sekvence bývala pıři-čítána i jiným, jako Řehoři Vel., SV.
Bernardëoivi, Bo~navenLturzo-vi, kard. Ursìnflovi, Jac. da Todì., Innocenci
III., přece nyní všeobecně se uznává, že původjcemy Dno* Svědectví
Bartolì. Pi-San. je Tolmaš de Celano-_ Bratr“To-máš, anzarozený kol 1“.
1200 V Celanoı. byl jednímj Ze dvanácti prvních druhů sv. Františka.
Z pozdějšího jeho života víme, žieı byl kustodem německých klášterů:
ve Vormsu, Šp-ýru. Mohučì a Kolíně. R. 1230 byl již o.p-ět v Aszsisi,
kde dle Svéhłol sdělení vyhledal ho* kronikář Fr. Jordanus a obdržel
od něho oflstłatky sv. Františka. Tomáš de Cellanofl to byl, který slložiľ
na roZk.aZ Reh‹o‹ře IX. Známý první živo-tolpisp sv. Františka. Píše o
něm. výše jmenovaný Bartol. Albizzi Z Pisyz ,, . . . frater Thomas..
.qui mandažto- apflo›Stlo«lico‹ scirlipsit Serınoıne polito legendam primam
beati Franci-Sci .'. .“ (Lib-er co=nfo=rfm›ita_ftum.) Druhêá sekvence To-4
rnáše de Celanov, složená. k oficiu sv. Františka _ ,,Sanctit`ati›s nıožva
sıgna“, nemá již té poetické ceny jako „Dies ì'rae“.“ A 1

. Zemřel mezi roflke-mi 1250-55. , . s *
Text sekvence „Difes iirae“ -Zalchoflval se ve třech .různých Zně-

rıích. V. nynější Všeobecně užívıané ízozrıně Zachoflvnaøl se V textu řím-
Ském -Ĺ `řízms-kéflľhlo misálu, kde vyskytuje se až ku skłošnci 14. stol.
Rozdílný od textu `římzS.kého‹ je text nalezený V Mantozvě. Zde naše
SIO›k& DTVHÍ, 'še až pátofu. Přeědcházejí S10-ky: as Z

 1. Gogita anima fìdelis, -_ “3.Díes ílla, dies irae, ~ s
i Z Ad quìd respfondere velıs z Anam conemur vpraevenire, `

Christo ventu1'=o de caelìsç Obviamque Deo irae.
- 2. Cum deposcet ratìonem _ L 4. Seria 'co-ntritìone, Ť'

Ob boni omissìovnem Gratiae apprehe-nSi“iorne, .
Et mali co~mmíSsi;onem;` ' ' Vitae emen~d“-atione!
Tři Sloky poslední jsou vynechány a znahra.Zfeny novou: _ Z

N ..Co~nSo'›rs ut beatitatís ' . ` ˇ Z. y
Vivam cum justifičcati-S _ r “ “ . í

' - - In aevum aeternitatis.“ “ - “
 Třetí text, curyšskéhıøç pflrobo-šta,Fel. Hammelrlina “(`l389-1457),.

Pak náS.lÍeduzje“ 7 s1:o“k› nžorvých., dza›l*ek~o rnenší ceny, než Sloky před-
cházející. O tom“. který Z_ textů je průvodním -textem S-ekvernce,  je
mezi o-dbovrníky spor. (Otázku tu :zp~.o‹d*roĚb›něji rozebrat* je-Suita Z-G. M.
Dreves ve “.,Stim‹men aus Maria-Laach“ (1892).) Dle uvedeného Své-v
dectví Bartf. ZPisy, ..,Dies`i'rae“ již ve 14. stiożll. v Italiì bylo vkládá-
no do mše“ sv. Za; zemřelé. Na- seıveru užívána byla zřídka, ještě ně-
které německé misály Z počátku 16. stovl. jí nemají. Do římského mi-
sálu přijata/ byla až Za Pia V. (1571).) Z A .

 Zdá se však, že sekvence „Diesirae“ ani půvoldně pro účely li-
turgické složena nebyla, nýb‹rž_vytrySkla žpřímofl Ze srdce básníkozva,
jako -flpia meditiatio-. Za takovou považuje jí G. M. Dreves S. J _ Na-
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, vn

Svědčuje tomu její čistě subjektivní ráz. V básních Iiturgických mlu-
ví kněz S Bohem, ne jménem svým,~ale jménem církve a lidu.  V
,,Dies irae“ tomu tak není. Básník mliuví přímo jménem svým k Bo-
hu. „Qüiđ S U ITI“ 111ìS=GI' ÍLIH0 đìCÍ`LIľ_Ll_S?Ť° Salva m e Íons pżietatis.“ „Ne
me perdasz illa . die.“ Básník sel chvěje pžři vzpıomínce“ na ;pio-sleèdní
soud, jvsa si vědom svých vín. -'- ,,Inge-misco* tamquam reus.“ Prolszí
proto -- ač jeıhıo- prosby jsou nehodny; -_- aby ho“ vyslyšel jako lotra
na pravici, zbavil věčného ohně a _p-řij.a1i ho mezi Své ovečky._Tento
čistě subjektivní ráz, Dfočínající od żsedmé Slıokvá je jakoby zl-omen
V IJ«0=S,le~dním šestiverší. Jeho ráz; je úplně rozlišný od sl-oh předchá-
zejících, stavěný ve slohu sekvencí. Již jen dva verše jsou zdobený
jedním ıýmem, čímž sekvenci dostává se spádného. ukončení. Sub-
jektivism bássníkůžv mizí již V pflředoozsle-dním č-tyřvezrší:

„Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex íavilla
Iudìcandus homo reus.

. Huic ergo .parce Deus.   1  _ _

 ,,Jud*iíca.ndus honmo reufls“ má spíše jako pars pro 'to-to význam
celéhłoš lidstva. Subjektivism básnjkův je úplně zlomen v posledních
slovech: 1 L =

„Pie Jesu Domine, '
« dona es requiem.“ ”

z Je tedy velimi gpravděżpo‹do=bno\, že pìoslední šestiverší přidáno
bylo později, snad; když báseň přij“at;a byla do liturgie. F. Mone, je-
den Z nejlepších znatelů círke.v._pàoes“i%en, naleznuv podobné místo v jed-
nom starším' rukopise, o tom fpíše: ,,V tomtoı ohliedu je-St kursivní
místo: „Lacrimosa _diie“s“ illa . . .“ zvláštní; neboť žpřichází také V
„Dìes irae“ a pžrotože tento rukopis jest starší, (t. i-nterpolované ,,Li-
bera“) než skladatel „Diežs irae“, Tfloimá-š Z Celalna, tedy nesložil“ .ony
verše LacrimoS..a . . .“ sám nýbrž ponechal? je ze Starší církevnías _ _ _ ,

. 6:4'p_-ísně a ,pżřipioıiii je ku konci Své. sekvence . . . )
Cenxai sekvence „Dies iørae“ je uznávána všeobecně. Plastično-

stí, S. jakou líčí ihIrůZY zvìoflslfledního soudu, přímo ofltřásá. nitreın .liid-›
ským. Četnfýimi asonancemi chce prožniknouti až k sluchu a duši, tak-
že nazývána bývá hymšnenm gìgzantským a díl.em hudebním bez hud-
ibi/ˇ";“íľeıđen“zneiwpšíoh ízn.àtëiůa“íaeírkeynísipoesie,cproatestantofDaniel ve
svém ,,TheSaur. hymn2o*l.“ .p‹.íše o této sekvenci často. citovaná Slova:
„Venimu-fs ad eum hymnum, qui un.o ıomníumi cıoflnsežn-su sacrae .poe-
Seos summum decus et ecclšesiae latinae n8z.M”'ŤM°” 1 est piretío-s‹i~ssì“-›
mnm. __ Nam etiam ilľlìi, quibus latinìi ecclesíae' ihymni prorsus ignoti
Sunt, hunc certe znlorunzt, et si qui inveniuntur ab humanitate tam“
alienil ut carmínum sacrozrum suavitatemfl. nihil ozmnino sentìant, ad
hfunc certe hymnum, cujus. quo-t sunt verba tot .p=o›n.=d'era, -imo tonitrua,
anìmumí advertunt v. . .“') , .  “  ˇ . .

4) „Lateinische Hymnen des Mittelalters“ Freiberg 1835. I. str. 408.
. 5jII.112.- ” _  _
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 Tři tràozchejsnké verše zdobe-.ny -jsou Vždy „jzed_ním' flspąoęlečným rý-
.m.e›ľľ1, dodávajícím bá-sni Vá.žné_ho= plas.tickélı*o“ výrazu. Prostá, úseč-
ná mluva, je zároveň Vznešenáa .důrazně dojímavá. _ Z  .

Není? zde místa pro -Výklad jednotlivých veršů této V sekvence,
kde každé Slovo má svůj Význam a obsah. To důkladně učinil zná-
ný, nyní již stařtičký znatel liturgie, dr. N. Gihr ve svém. výkladu
m*ešních_ sekvencí, jak dog-maticky, tak 1 asketicky, osvětliv je čet-
nými citáty Z Písma SV. a SV. O-tců.°) š  a .

S Prvních 'šest Slok plasticky líčí hrůzy polszledníłto“ soudu: “
„Dies irae, dies illa,7) IˇIněvw »den kdys ohně silouj*) V.
Solvet Saeclum in favillaz zmaří zemi rzozma`í'ilo.u, i
Teste David cum Sibzyllafi) v svědkem David se Sibyllou.  

_ n

_ Quanztus tremor est futurus ' Všechno= hrůzou bude vzhůru. A
Quando judex est Venturus, -až Bůh Soudce v nebes kůru
C-uncta stricte discussułrusi 1 k i soudu půjde, V čele chmuru.,
Tuba mirum spargens I sonum9) Trouba V“ děsném zahřmí tónu
Per sepulcra regiıo-num, _ z ._ nad hřbitovy nıilionůz “
Coget omnes ante thronum. _ Vstaňte k Soudu! Pojďte k trónui ~

. Mors Stupebit et natura, ~  Smrt i Vesn1;ír.Starı.-e V pr-ozudu, r
Cum resurget creatura, ažtvor bude Střásat hrozudu,
Judicanti reSp“o‹nsura. aby postavil se k soudu- v
Liber Scriptus“ pro.íeretuır,1°) _ , Rozloží se psaná k.nih~a

'In quo totum -continetur, . a V ní Všechna. “pr2o~V.in“ tíha, j
 Unde mu-ndus judzicetur. _ _ pro které Bůh lidstvo stíhá.

ø

.lˇudex ergofl cum _ sedebit; Soudce přísný když tu Stane, _'
Quidquid latet, apparebit: Vše, co skryt0_. V záři vzpzlane, -

„Nil jinultum. remanebiëtl.“° Z bez pomsty nic nezůstane. .
1 První verš .je Vzat Z pžrnoroka Sžočioniáše, joihlašujícíhofl trest nad

Judou a Jerusfla*1=e“mem.: „Dieřs irae dies i.=1`Ia, dies _tribuIati=oni-S et angu-
Ětiae, dies calamiitatis et miszeriae . . dies tubae et clangoris . . .“
1,15.) V Z - S   P

Líčení soudu, jakoby bylo přímo zma-lio-Váno-. Ale jakýmij tahy a
barV.a*án“ıi! Přímo Vrývají se V duši. A k tozmzu četné asšonance, -_-~ na
příklad ve druhé sloce -~ ú -_ quantus, Venturufls., discussìurus,-- ja-
koby .chtělo hrůzu _pos.l_.ezd.níl_1íoi soudu přímo Ípšřed- iolči ._po=Stav_iti. Neb
-4- oz - ve třetí sloce, jakoby chtělo Vylouditi hlas andělsk3'ncıh trub.

= \

kou básnzíkovouz Co řeknu já hříšný svému so‹udci?= ř .
' ` * _ --ˇ '.' :.:\':“›. '

„Quijd sum miser tu.-nc dicturus? Co já bídný řeknu .Jemu?
Quemz ~patrfoznum rogaturus,  Koho k zastán-í si Vemu, . _ _ _

z Cum _ViX__ justus.. Sit securus? . úzko-li i nev.innému! _
_ ` Připšomenu mu jeho neskıotnnalou lásku," která ho žpšřibila na kříž,
jeho dobrotiVost,“~s »jakou o=dxpzustill i .k.a.jícímnloztroVi. Kleknu a budu
Drosit, aby přijalff mne «-mezi Své ovečky. Básníkova modlitba, plná

S . 5) „Die Sequenzen“ Freiburg, 1900. -- R.”l924, jednotl. Sekvenceıjve
zvláštních svaz. tamtéž.  .

- v

' Z *) Proětenáře nelatìn_íky'připojuji překlad -K. D. Lutinova. - Z 1
7) Søph. 1,15. _- 2) PS. 101, 28. -_- 9) Ma. 24, 81. _ 10) Apøh., 12. 20
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žhavé lásky a naděje V milosrdenství Kristovo, je dílem klasicky
uměleckým. .Ie výkřike-m básníkova nitra, jež hrozí Se okamžiku,

Rex tremenclae majestšaztis, í
Qui salvand-os salvas gratis,
Salva me, fons pietatis. “

' x

Reco-r-dare, Jesu p-ie, .
Óuod sum causa tuae Viae:
Ne me perdas illa die.
“QuaerenS me sedisti lassus:
Redemisti crucem passusz  
Tantus labor non sit -cassus.
Juste judex ultí-onis, _ j
Donum iac rem-issioflnis . _
Arıte diem rationíls.
Ingemisco, tamquam reus,_,
Culpa rubet Vultus meus, j
Supplic-anti paroe Deus. r
Oui Mariam absolvisti,
.Et latronerı exaudis-ti, .
Mi“-hi quo-que spem dedisti.
Preces meae non. sunt dignae
.Sed Tu, bonus Íac benigne,
Ne perenni P cremer igne.
Inter Oves locum praesta,
Et ab hoedis me sequestra,
Statuens .in parte zdextra.
-Coznfutatiıs maledìctis,
Flammis acribus addictis: i
V-oca me cum ben‹edícti“S.
Oro Supplex et acclinis,
Cor co-ntritum quasi cinis:
:G-ere curam mei iinis.

kdy stane před Věčným soudcem: - _ _ Z“ ' .
Králi, Veleby aj třasu, “
zdfar-fma Svým Ty skýtáš spásu --
dej mi spatřit. nebes krásu.
Jesu můj, rač vzzpomenouti,
že ,jsem .příčinou Tvé poutii,  
nedej mi V den zahynoužtiıl
Hledal jsi mne do úpadu, a 4
trpěls pro mne kříž a zradu --
a teď bys mne nechal hadu! “
Soudce pomsty spravedlivé,
-odpust hřích mé prosbě tklivé,
než den přij de ˇ hrůzy divé.
Obžalován, úpím V trudu,
tvář má vinná rjdí 'se V studu .-
Pane, rci. a spasen budu! ”
Odpustìl si svaté Mářiš,
lotra přijaľs Vlíd-nou t.vaří --
tak i mně Tvá naděi Září.
Nemohu to žádat klidně, a V
leč Ty, dobrý, dej mi vlídně,
abych V ohni nemřel bíd-ně.
Mezi oviečky mne postav,
od kozelců zlých .mě rozstav,
po pravici své mne ostav.
Až zavrhneš hříšný-ch davy,
odsoudě je V plamen dravý,
mne vem k Vyvolencům slávy
Na kolena níže padám, Z `
V srdci' jako popel svadám:
V .ruce í tvé svou sp=áSu Skládam

V deváté sloce modlícílse básník, jediným sl-ovíčkem recordare
- s mocné asonujícím r -- a hned zase klidnýma prožsebnýmz .lesu
Die, chce Vyprozsiti si jisté slito-Váni. Coz st“rhu.jící Síly va realismu je i

zní dfozpěv: . ~ 1 »V . V Z
a „Lacrymosa dies illa, Ó dni pláče, slz a striachuz,

-Ona 1 resurgezt ex favifllla, až se člověk zdvihnfle Z prachu,
Ju-dicandus homo reus. k soudu půjde před Velmože.
Huic erigo parce, Deus: z 7 Míl_o=sti“V mi budiž, Bože!
Prıe Jesu Domino, . . .Milý pane __Ježízš.ì, _ T
Dona eıs requiem. Amen,“,'. ` dej jim po-ko-jvv Své říši. Amen. _

jimž vlídně _a klidně je zakončena celá sekvence.-Není divu, že tuto
nejkrásnější píseň církve ,profl její Vysoký poetický vzlet zhudebnili
největší skladatelé,, jako: Palestrina., Haydn, Cherubini, Verdi, Mo-
zart, Dvořák (V ,,Requiem“) a jiní. . 1 e T
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Tolik krásy a pokladů skryto je V jediné této sekvenci, -_- --
Chceme-li modliti se jednou srdcem a ne p-oiuze ústy Vzšnšešenıou go-
tickou modlitbu kněžskou -_- brevíř, pak nestačí pnoniknouti jenom
obsah žalmů, a býti třeba umělcem na této l5s.t.runné haríěj Davido-
Vě, ale je třeba ii le-tem o-rlím .vznášeti se k trůnu St1Voflřit1el-ově, zmoc-
niti se nejvnitrnějších citů* aa celou bytostí oslavzo-vatì S- básníkem a
církví si-V. Věčnéhol aneskon.ale-Krásného›, dle slov žalmisty Páně:  
,,Cantate Domino, omnis terra. Cantate Do-mino, et .benedicite no-
mini ejus.“ (Psí. 95.) 1 ' _ jj  _ 1
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FRANTIŠEK LEsN_1'Kz  
“_ “ JARO. _

_ Dušemcí, 1 1 1
dfružžčha chzadá,

 wozhvetla sněženhamż -- - V
Ruce jí běloanlce' h /nebesům spínri touha,
v očích jž duhou blažené' hzůpě/'e hrají, 1
jak Z Moře velkého tam za“n,8ch.á7ıy,
jež duši 'vlnou _ži'ımoa eaplavilo, _ T
jí, poustka chuolou, /moře Božíláfshy. 8
A vaf/nlťıem jara, V 1 V
tżchounhým, teplým,
wfofac-ně jí zachvíva'
}9olz”.o7”nýj 'uz0l6Ch: _
_M~ů/ˇ Pane OlOb7“`ý, 2

_ Tue' jsou to květy. -- _
__ _ _ _

Iz: zoíchrafně mě! › _
~ O, přfümí eaně
vdělť, lásku mou celou: _
víc 'U žití nechci," než Tebe! s

z Tajeqfóom prosbu. 1 _ 1
splfň _ Iť: v íthů m mým bílým .-
by zfıćodily Semena nebe!
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cYRıLoMEToDÉ.JsKÄ'Hı_ıDKA
 ALOIS`(ì--: 0

APOŠTOLÁT STŘEDIISKI-ZM KATOLICKÉHO
_  SPOLKOVEHO ŽWOTA.

\

Pohnutk-ou k této stati byl článek Dr. Hracho-vskéhofl A V 1. čísle
leto-šího ročníku Apošto-látu ,,Vnitřní život V -odborech Ap-o-štoılátu
sv. Cyrila a Metoda“. -Článek teınflto je zajímavý Z několika příčin.
Poznáváme Z něho, že odbory_Apoštiolát“u nejeví činnost, jakou by
měly. Že se ten život namnoze silně blíží bodu mrazu, to potvrzuje
skutečnost. „Máme odbory Apıo-š-tolátu ve 304 farnıoıstech. Platí člen-
ské přís-p=ěvkY, Džro-vedo-u předepsané sbírky, mi-o-dlise za unii, a to
je zatím všecko. Proto Však jsme A-pżoštolát nezakládali.“ Z těch
slov zřejmě je patrn-o, že třeba silné, obrozujícívlny, která by lodi-
čku Apıoıštvolátu zahnala ze-f záhublìých-_ mě-llčin na hlub-inu-   
1 z Dr. Hrachovský také nadxhıodil ve svém- článku myšlenku, které
nám“ však blíže ne-rozve-dl, jak by totiž A p o- š t o lá t; s ta 1 s e m o--
hutnou náboženskou organisací. Myšlefnka tato sto-jí za
přemýšlení, zvláště když také V jiných zemích tato- myšlenka hýbe
myslí mnohých. _ A _ _ _

„On (t. j. Apoštolát) měli býti je-dliinšoua s-pfozlečnou náboženskou
organisací našeho lidu, a musí jí býti.“ Tak píše Dr. H. Jinými
slovy vyjádřil zde Dr. I-I._to-uhu po c e n t r a 1 i S a c i našelıo
spolkovéhoš života, pšopředně náboženského-. Zjednodušení žádají ji-
stě..všichni__pır.aioov.ı1í.c.i. .v__našem__spio.lko3Lé_m_ o_tě_;__mán1e___příliš_-mno;ż_ _
ho nejrůznějšíchkulturních _i nábo-ženských sp›o-lků, které sli -často- je-
nom navzájem překážejí, brzdí činnost jeden druhého a Vysilují spol-
kového pracovníka, zvláště kněze. Proto Stále častěji ozývaıi se
hlasy -po spojování szpioılků. Z posledních pokusů o toto s-pojování 'ie
debata os-plynutí Orla S Omladino-u, která i V „Museu“ částečně na-
le-zla ohlasu. Bohužel, že místo- snahy po zjednofldušení našeho spol-
kového života nastává často útěk od spłolkıolvéhżo života a to-
vůdců, tak členstva. - 1 -

_ Kdyby však k to-mju došlo, totiž-k rçozbíjení našehio; sšpłozlkového ži-
vota, bylo by to jistě na šlnodu katolictví. A Zde přichází jako Vý-
chodısko z onoho liabyrintu spolků myšlenka zjed.-no-dušeınêí či spíše
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centralisace našeho Spžol-koVého› života. Myšlenka tato není u nás
úplně nová. Po p=řeVratě horlivě pıropžagoval ji pan kanovník Světlík,
na j=ehio«ž popzud byla založen-až t. ZV. koncentrace spolků. V této kon-
centraci jsou spo=jenyż_ diecésni a ústřední Apzoštolát, Cyrilo-Meto-
dějská Maticea TiSk=oVý Spolek. A(.Viz o tomv 2. čísle Ap;oı_štolátu.)
Apìo=štollá.t Však má V sobě ko-ncentrovati nejenom Álspzolky, ale Vše-
chny naše _ náboženské, .spLol,ky. Je to úkol ohromný, ale našel-.li by
své -p“ro=pžagát'o=ıy a zdařil-li by sel, ,pak by jistě Výsledek této práce
byl stıonásobně odměněn. I í , V ˇ  . , ,.

V posledním čísle (VI, 2.) uveřejnil Výbo“rný'ča.so»piS  pro naší
spolkovou práci mezi mládeží, ,,HVězda“, podle „Čecha“ zajímavý
ělánek slovšiìínského ředitele ,Mariánských družiìn, Kalana: „Germania
et Hzoíllandja do-cent“. Z něho pzoznáváme, že učiteli při práci io. zjed-
nodušení našeho nábflofženského živo-ta mohou nám býti Německo ža.
Holandsko. I tam rałzí si cestu tato myšlenka. Píše se V něm: í,,V no-
vější době se V Německu Velmi mnoho mluví ia žpžíšve ıoı żj-evdnodušení
žıyota s.pfiolkzoyého›,z ploněvadaž jsou duchovní již pfli'“etíženi spo-lkovou
prací. Je snaha' Vše Vtěsšnlatifldo formy; Mariánských družin.“ Zda-ž
není i u nás přetížení ducho-Vních prací Vesspìolcich? Jaku nás od-
straníme to rflolzbeíjení společné práce za jedním. cílem? Jistě nemů-
žemez Dflo=d.fcšeňo‹Vati ohromný Význam Marián-ských- družin. Než ne"-
mu-si býti Všechno dflozbré u nás., co 'se osvěd-čilo V Německu, zvláště.
když Většinloľu je málo pžorozuměni, ale bohužel často mnoho před“-
sudkůi se strany kněží pžroti Ma.Itìlá_nsk-ý;m družinám, p “

V Máme; Však u nás dílo, k"teré" založil náš sllavný Stojlaln-,' -které
má Ve svém 'pro-gramu myšleżnku sv. Cyrilla a Metoděje: p-řivjésti
kb flpiravé Viřze- Krizstové `VšzecÍhno Sloëvanstvo, <a O-brodìiti V duchu
Kristově ináš národ. Apıošštolát měl 'by býtlii tvou s.Do'lečnou organi-
szací, který by spojzil V sobě živ-ot Všech našich náboženských spolků.
Než jak p-ro~VéSti myšlenku, které Seu nás staví V cestu tolikeré pře;-.
kážky? Možno: pflředně ìííditi se Vzloirvem německým, ideálním, avšak
obtíižnějším. Spıojliiti V jednom spolku všechny d-ossa.V%aıdÍní i ne přímo
náboženské sžpıoılky Ial V něm zpěstolvati veškerou jejich* dosavadní
činno=s.t. Je-dílný sipêolek, Apfloıšitšozlát, sdružoval by V různých: odborech
činnost dosavadní. V  Německu., ˇzvláštiě V-e P-orýní,á__ _szou`stf.i"ed”ují
Mariánské družiny krovmě náboženské čin.no;st"i i tělocvnìzk, sport,
zpěv, divadlo, zábavu atd. Čehoı k tfolínuz třeba? Aby`,,Všecko bylo

'DUđřÍZEITÖŤ"fıáb-Ö`žžěñŠlÍë` i"'Š"."1i1[ě"ì*ii`ì'ć”i"""."ˇ' ilfilúiljìoklý N' “ìílăl5ÍC›Ě`ZŤëYňŠlĚ”37Í"`Ž“ÍVjÖf"'
jediný cíl při Vši té: prácizs Vše pro Boha ai pro spásu duše umožní
tento -ž1łd:ealo~rganiS.ace. Je to ovšem pro nás dosud jefnı ideál, který
jeste hodně ,mlhavé ,pıředstavuje se našemu zraku. j i

 Prfohloubleaní života. nábioženskéhoí musi ,býti mimoxvelké, hybné
myšlenky; unie Z nejdůležitějších cílů budoucího Apzoštolátu. Bez
toho by Apìoštol“át ztrozs.koztfa;l jišstě. Než je zde ještě jiné Výçho-disko
po stránce budoucí org anis ace Apzošto-látu, jak ji n.aVrh.uj-e Dr.,
Hraohoflvskýzi totiž,;= aby se . staill jediným- ná b o že n s k. ý m“ niašim
sD“~ľo1kern, a sdružoyal tak V sobě všechny naše ná bo ž e n s k 'é“ sp-olky.
l těch máme V mnohé' obci dosti, že,.kdyby chtěl se kněz o Všechny_.

V .
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stejně starati, vyčerpal by se brzy úplně. _-.- Apfloštlolátby tímto způ-
sobem mohl Dředněivšechny spolky' nábož. spojit tak, že by dosavadní
spolky V Ap-oštolátu jako podřízené, samzjostatné spolky exišstovaly.
,Apflo-štolát by pak řídil spíše akce jvednotllivých těch spolků: jako
činnost flcharitativní, různé sbírky, p-r-opagac-e, tisku atd. Než jiné akce
mohl by Apoštolžát řídit, které by nesp-adaly do oboru sdružených
spolků a reguloval by dle okolnosti vhodně jejich prozpıagonci V jednät-
livých ap=o=štoćlátÍních odbšorechz (p=rop=agace 0 eXe.rciJčníh:1ol hnutí, hnutí
liturgického a_ j.). Bylflaš by to tedy obdobná už výše zmíněná kon-
centrace všech náboženských spolků (družina Mariánská .Misijní
spolky, různá bratrstva a řády a ožst.atfn›.í). Bylo by to sice řešení
ne, tak ideální pro jaké se pracuje V Německu, ale jistě by to bylo
ohromným krokem ku npředu;  _ .

ˇ Apoštolát mohl by ovšem ještě jiným zptůsožbiezm státi se s~tře~den1
sDo*Iko=vého› ná-bož. života, totiž, že by ostatní nábo-ženské spolky
byly pomalu zrušeny a místo- nich, by V jednotlivých »ap-ošto=lát.echÍ
byli/ˇ Zřízeny pouhé odbory, které by pžečovaly oz další rozvoj
myšlenky ao činnost, ktełrou propagoval dřívější szp-oìlek(ch.arita ajj.).

 Bylo by to ještě více obtížnější, ale ne na škodu, n aš e mu
životu náżboženskémšu. Vždyť u nás musíme se starati, jakiuž řečeno,
V pžrvní řadě so hluboký duchovní život, o čiaxsté pfřij;ímání sv. svá-
tostí a to se do-sud, vyjma Mar. družiny, nekonalo v žádném skoro
d~'osaVadní_m náboženské-m spolku. p é _   { p

Cílem naší práce musí býti, aby Apzożštozlyát stal se t.epnou Všeho
náboženskéhlo našeho živo-t;a. Až dočkámle se u nás takových vý-
sledků, jako ve farnosti Eszsen-West V Essenu, kde jde každý* měsíc
1300 mladíků společně k SV. př§ijí'mánís (farnost čítá 18.000 duší), pak
budeme u cíle. Jsmeofld toho ˇještě hodně, ba skoro nekonečně“
daleko. Cílem našichvkatollických spolků je bohužel dosud divadlo,
tanec, szport a až kdesi na konci nábošženský život, přes to, že se
pyšněty spolky“zovovukatolickými. t' ,   ˇ í í
ˇ p Práce.ohromn`á, čeká no nás, bohoslozvce, ale nesmíme se za-
lekno-ut, i když snad ještě my nedozžijemsež se ovoce své práce.
Nyníteprve vidíme, co jsme ztratiliš s dobrým naším tatíčkern
Stozjane-mx který nikdy se nezalekl práce a s- úsmě\Iem dovedl za-
plašiti chmury klesající mysli. Nových St›ojanů«o~čekávrá naše doba,
a ,těmi musíme“ se státi my. všichni, kteří se vpřipflravujemeš' k práci
'na'čiroli““cyrilìof4meto»dě“jské`”ilŠé“`nenˇáíÍđafii'"”""n'epřipì'á;Vfenfél
Ale zvláště; kéž nenajdou se mezi námi takoví, kteří by' neflchážoali
velkých cílů AD-oštol'átu,c,zvláště sjednocení všech Slovanů, kteří
by dokonce\.fá.šžn.iv_ě, z malicherných důvod,ů_,se stavěli proti té velké
snaze církve, spofjitžv jedno všechno~křestanstvo! V

' v

B ,_,,S7„ı8o~2Žtei Domžnus S. 'Cor-i_ZZo _ .s.emen ,ion/øio, patře ćifăgø/LuzĚm„ů.'°
,,,Zlž[cı.lt“8Ĺ fiomzt zíø-mĹ“6‹:‹,ćo:›^e-8 Illmfi Cyfr. Ani. Sć_Q7'on!“ é I

_ H v . . 1 M-Qlohpeł cZ”He7'Z7“›'-gn/y na Velehradě bOh.O#Zo<v'cům› -~
i ' na památku “oep'øS*aZ 4./ VIII. 1.924. í

' a
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NAD MATČINÝMI ŘÁDKY.

(Úryvek z listu a z duše.)

,,- -- Z žd,opiżs.u Tvého po-znáváme
všechnu Tvoji námahu a starostli-
Vost, a rozumíme dobře i Tvé touze
po o›dpO~či,nku, Ó, jistě že si klidu a
odpočinku již zasloužíš, a my s toufl
hou na Tebe čekáme, aby ses mezi
námi o svátcích Vyhřál a osvěžil,
nových siżl Pro další“ práci načerpal.
ż- - Nic si zs toho nedělej, je to vše-
cko pro Tvého Pána; každou únavu
nıu obětuj, a bude to, jakobys haléře
ukládal do pokladničky pro věčv
no-st -. Takové haléře, když je dá-
váme s čistým srdcem, odměňuje
Pán Bůh zlatem _ třebas málo kdy
na zemi, tím více aspoň na. věčno-
stí! Dítě drahé, co by Ti prospělo,
kdybys byl třeba presidentem, a
sloužil světu a od Světa vzal odmě-
nu Svou, a pak před Soudce věčně-
ho přišel s prázdnýma rukama W?
Kdo se poziemszkého- trní
štítí, nikdy nebeských růží
není hoden a trhati jich ne-
bude. - Byla jsem V -pátek 'u sv.
Zpovëdi, a sv. přijímání „obětovala
jsem za Tebe, za sílu, stálo-st a plnost

Srdce nejsvětějšiho „Tě odporoflučí
Tvá matka.“ - --  

Jsi hodným synem své matky -0-?!
--- Ty ses přišel do semináře zasvětixt
službě Boží, a Vzděláváš se tu pro
ni. Studiem (na světěnejcennějším)
poznáváš celou velikou prav du
Boží, ve sv; přijímání as V rozjímání
přesvědčuìeš se tolik o nesmírnosti a
síle lásky Boží -»-; a ty stále ne-
máš síly, dle toho, ed u S le d n e smy-

P
_ _. . 'I „_“
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šle-t., dl ů S 1 e d n ě jednat, V á žn ě již
jednou Vyprostit se ze s V ě t S k é h O
způsobu nazír ání, ze Světských
starostí a zálib, a V kříži následo-
vat Krista, jaks Mu to sliboval -v- --
Hle, jak tě tvá stará matka zahanbu-
ie! Ona, tělesnou,pžrac.í udřená, tak
snadno a upřímně mluví k tobě j du-
chovními. slovy, která tobě“ již skoro
Z-evšedněla jako ,,přehnaný idealis-
mus“; a ty přece máš' se brzy státi
,,duchovním“!“ Matka tvá, tolika ra-
nami a tolikerým zklam.áním V živo-
tě zkrušená,,s takovou“ jistotou a sa-
mozřejmostí mluví ti o Sebeza-
pření ve strastech a námahách, o o-
běti celého života; a tyzatíııı
tak často rfeêptáš, náhradu a útěchu
světskou hledáš, pro ideál ob ěti
pozbýváš odvahy a smyslu, takže se
ti stává prázzdným oz-dobným Slo-
vem“ -- ---. ,

Čím to --'? Je to tak jednoduché -
a přece osudné: tvá matka, žena
pfrosztáz, je křesťankou Evan-
gelia, která V Srdci dobrém a
upřímném chová Slova Boží, tak
jak je slyšízevně (naukal)_ i zevnitř
(milosti!); o-na jim V sobě neklade
žádných překážek,, ani jich nekazí
všetečnou ' rozumářskou spekulací,
“p^rávě““p=r'ot-“o,““ že““jes“up“římného›~sa“-s“ ~i~~po‹-“~~~ ~
korného sr-dce. s- Ale do- tebe nevě-
recká střední škola vštípila ducha
světského -- ducha pý ch y, po-
chybování, sobectvi. Jsi
křestanem `Světa,` protože se
tohoto ducha stále nedovedeš zbavit
a, spíšenaopak, vždy jsi více naklo-
nění řečem těch, kteří ti Vtomto du-
chu vyhovují; jako na snílky a ,,ne-
zkušené idealisty“ (to Stařectvíl) dí-
váš se již na ty, kteří "se tě, snaží
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přesvědčiti --, O ._ tomtéž přece, co ti
tu zkušená maminka 'píše --. --_.

0 Jaká náprava p--? -- Blah osla-
vení chudí duchem -- -_- Učte
se ode.. mne, neboť jsem t i c hý a
pokorný srdcem. -- Ta slova
jsou p r o te b e psána V Písmu sva-
tém, V maminčiných řádcích, abys
jich již konečně poslechl “ a; stal se
prostým, pokorným křesťa-
nem Evangelia a tak iknězem
podle Srdce Páně. - ., Kar--.

Dr. JOSEF KRATOCI-IVÍL,
vrchní universitní knihovník V Brně,
jmenován byl členem Akademie sv.
'Tomáše V Rímě. Vyznamenání toto,
jehož se V českých zemích za naší
doby dostalo před drem Kr.atochví-
lem pouze prel. dru Jos. Pzospíšilo-
Vi (slovu-tnému thoflmis-tovi a dogma-
tikovì), má zvláštní Význam též pro
filos-O-fický směr, jejž u nás dr. -Kra-
tochvíl vlastně zahájiil a ve všech dí-
lech svých důsledně l11ás_á.: pr o no-
Voidealismus, Jistě právem lze
je pokládati za uznání .a r schválení
nejvyššími autorìtami křesťanské fi-
losofie. Blahopřejeme proto dru Kra-
tochvílovi srdečně 'i z tohoto důvo-
-du, tím více, že=“by1oı›'mu~ z.a směr
tento ve vlastních kat. řadách trp-ěti
mnoho nepochopení. Kéž jenom dio-
přzeje Prozřetelnost novému našemu
z-členu Akademie sV.- Tomáše ještě
vcllouhýclı let života., aby plně, jak
sám“ touží, ro-zvi_no-uzti' a uplatniti
mohl své vzácné nadání a erudici, ca
to jak perem tak ina katedře!9

~-- A práce jeho neúnavná, sdružená
ve" svazku ostatních. n.ašich vědců,

W - - .'ké.ž.~..-přinese.,.-j.ezdnoıL._.oy.ożce,.. pro.celý
národ záchranné: Všeobecné přijetí,
'vítězství Philosophiae perennis na
Všech našich, zvláště Vysokých ško-
`lách, jež by vytlačiìlo- systemy blud-
né, a stalo se hlubokým .základem
náboženského obrození na-
-ší inteligence! (Pro domo sua.)
Jmenování to-to jest pro nás, b0.11Q..
-slovce, sp-ec. Museum., událostí Velmi
Významnou. též p-roto-, že jde opět. o
vědce (tentokráte laik.a), který se V

'ø

Muszeu vyškolil ke své, tak rozsáhlé
a pronikavé, p-ozdější práci, (Vzpo-
meno-ut jen třeba. dlouhé řady jeho
spisů z historické i praktické filoso-
fie, zvláště Z doby -posleıdlní, re-dak-
torské práce' V Meditacích a ˇvy-0
chovatflel. listech., nesčetných jeho
kratších essayí a článků V časopi-
sech, přednášek íilosoiických a apo-
logetických, a konečně i činnosti or-
ganisačníl) V ročnících 1899--1904
(kdy studo-Val, ještě j.ako bohoslovec.,
filosofii V Římě) nacházíme téměř V
.každém čísle Muszea články J osefa
Kratochvíl-a, z nichž pak mnolıy byl
základem stud.ie, samostatně vydané
(na př. Idea Boha V řecké filosofii),
Korespondence jeho s red.akci Mu-
sea patří k nejhojnějšíın, a dává s do-
statek poznati houževnatě pracovi-
téhož, ideálníh o ducha tehdejšího řím-
ského bohoslovce. - Bylo by Sji_ tu
přáti, aby i naše bo-hoszlovecká ge-
nerace všecka byla pod. d.-uchem na-
plněna, zvláště po-kušdi se týká sa-
mostatné práce vědecké! Vy-
cvičení se V ní již za let studijních
jest nejlepší zárukou čilé pozdější vě-
decké i Veřejné činnosti kněžské.-(K
tomu ovšem bylo by též třeba, aby
naše theol. studium. více vychová-
valo k s.amost.atné práci soustavnýın
pěstěnímvědeckých seminá-
řů, nebo- aspoň seminárnich, samo-
statných prací písemných zá jednotli-
vých předmětů, V této Věci jeví se
potřebfa, vrátiti se k předvále-čným
metodám a navázati bohosl. tradice,
Vále`čným.i nedostatky a malým po-
čtem bohoslovců přerušené. Sloučení
těchto se“ zdravým dnešním duchem
kat. aktivity a nekompromisnosti by-

. _.lo-_b.y_._neil.ę.D.š.íın--..vvřeš_ęním.,-..rerionnycl
Podmínkou by ovšem bylo více času
volného. % 'í K. V.

STUDIUM NA FAKULTĚ
VE ŠTRASRURKU.

Fakulta teologická univerzity
s t Strasburskei.
Aby ct.“čitatel_ia Muzea- znali ako

sa študuje na bohosloví V cudzine,
zaunıienil som si podaťstručnýštu-
dijný plán fakulty štrasburskei.
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Doba “`_Študíjna trvá 5 rokov. Prvé
dva 1-nky: są ivykláda: Apolo-getika,
Morálka fıuidamflen-tálna (De DIÍIICÍ-
piis). Úvod! do Starého a Nového
Zákona, Pat-rologia (lepšie "rezčen-O-
Starokrestanská lliteratůra), Církev-
né dejiny do .XII. st-or-očıiìa 9, dôleži-
tejšie otázky' filozofické, ()db-a-
venie S`chO-lastickej filozo-fie (1 rok)
sa totiž už predpokládá . . . Všetky
tieto predmety sa pr`ed.ná_šajú jak
p-rvý tak druhý rok, takže kandidát
sa ihned oboznámi skoro so všet-
kymi vetvami bohoslovi.a . . . .

Čo .Sa týka zkúšok, tí kandidáti,
ktorí neaspirujú na grády a_k.ade-
mické, skladajú examen na konci
každého; semestru., asíce jak _piso-mné
tak _úStne o . . ,Prázdnin nieto pred
zkúškami. Jeden deň prestanú pred-
nášky a na druhý deň už sa skladajú
zkúšky zo všetkých p-redmetflo-V .
Pisomky sú do konca V deň predná-
šok po poludní alebo večer . . . _

Ktorí sa p=ri.p-ravujú na dokto-rát,
skladajú na konci druhého ro-ku ge-
nerálne zkúšky Z celej dvojročnż-
látky, čím obsiahnu -prvý- stupeň
Zvany bakalaureát . r. .

V rozčníku treťom, štvrt-o‹m~ a. pia-
tom. Sa _. prednáša: Dogmatika- špeci-
álna, Morálka -šp-ec.iáln.a, Cirkevné
právo, Dejiny cirkevné od XII. sto-ro-
čia, Exegéza Starého a Nového zá-
kona .zároveň s“ťažšími” otázkami bi-
blickými ako otázka syno-ptická, jo-
hanická, apokali-p-tická etc. Dejiny
litu-rgie a Pastorálka. _. . j-Každý
predmet je vyklád.aný ,každý rok
vyjnıúc Pasto-rálky, ktorá preberie
zaro-k..-. ~ “- "

slovcov- sa o-dbavujú ako V-p-rvýcb
rokoch , V Bakalári na konci tre-
tieho,.__tO jest piateho- roku skladajú
examen Z ďalšej trojro-čnej materie,
čím' .obsiahnu druhý stupeň, zvaný
licencìát . -

' Ďalší rok po-to-m-licenciáti navšte-
Vujú“ t.`zv. doktorátsky- kurz . . .
Sleduju totiž lšpeciálne - a 'praktické
kurzy na ,,Institut dogmatique“,pri-
učujú sa metozde a pracujú na 'o-tá.z-

kaoh, ktoré im profesor určí . . . Na:
konciro-ku skladajú -t." zv. zkúšku
adm-issibility k doktorátu, kto-rá po-
zostáva zo zkúšky Z do-gmatiky .a
ešte jedneho predmetu, kandidátom
vyvoleného“ .- . Na túto- zkúš-ku pri-
pravuje Institut dogmatický. I '

Korun-ou -všetkého je téza, ktorá
musí byť .Vytlačená aj kandidátoın
obhájená . _. .  ` “

“ K fa.kulte te-o=lo=gickej 'sú pripojené-
dva“ institútyz' dogmatick-ý a práv-
nicky. Mimo toho každý profesor má
svoj kurz špeciálny alebo prak-
tický. A e Q

Insxtitut dogmatique.
Prip-ravuje ako S-om už bol spom.e--

nul kandidátov na doktorát a tiež
na licenciát, _poneváč mimo generál-
nych kurzov musí po-Slúchat každý
bakalár aspoň 2 jedo-ročné kurzy
špeciálne . Programm to-hioročnýz
Ga u'd el: 1“ sem.. , Pojem ,,'ko-nsub-
stanciality“ V IV. st.. dľa De decretis
Nicaenae synodi- a De syn.od.ì,s. 2° Sem.
Mo-dernjé christolog-ie. Ani ann: 1°"
Modalizmus V III., St. avýklad Adver-
sus Praxean- 2“ Výklad' De Trini-
tate od sv. Augustina. .R-.iv'iér‹e.:
sl“ Svzedectvo Kristovo- o-sebe sa-
mo-m, 20 Výklad „Cur Deus homo“
od sv. Anselma. Boehmz. Pojem
prirofldzenosti., osoby a hypostazie

JVdľa. sv. _T_o-masa, V a n S t e =e n b e r-
h e: Výklad De divinis noniinizbus odť.
Pseudo-Dinonysia . . . K I

Institut de droit canioni-
I C1116. , Í

Trvá dva roky a pripravuje mla-
-dý.ch-.-.k.an.cn.i.st.ov ..d.ozktor.á.t., --uni-.
verzity strasburskej, ktorý je potom;
cirkevn-ou vrchnosto-u povýšený na-
do‹kto›rá't iuris canonici. . i. ` ' “ -

Látka prvéhowročníku je: Verejnfé“
právo cirkevné, Výklad kodexu. Hi-
storický úvod do cirkevného práva“
a dva kurzy špeciálne jako na pr.
toho roku: Štúdium pra-meňov 'až
Proceıdura contentiosa. Druhý ročník
má za účel* prehľbiť €:.irkevné` pìrá--~

ˇ0vo a poucrť čo metode. ^ -
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Program“ rtol1o=ro-čnýza V ~
.Ă Nla`r~ťìLnf':„ ˇÍRím»S‹ka lšúrlíia a ústre-dnál

. v-_; ._ , .

SpráVía'Ci.rkVí. Á V ' j
Chamzperauxìd Dejiny organizácie

ú_5fl-ę.dniej mo-oil oirkevnej. ` ~ -
»DuqueSne:l Základy práva kaz-

norníekzeho V práve rírnskorn. -_ ~ “
-Le Br;a=S: Dejiny p‹ri.má“tu dľa Sbíre-

rok akan.o“niQkýczh; ~ V ,V  .“ “
““Dib:a Sriazdenife c“i1:kVí rít-u L Sýr-

Sı‹èhø.r   V V
v v

d Martin: Temp;O1“a Sacra. í
M0«l~la;l: Čitanie gloss. _ Ĺ

, _ _ . .

-Mıaer=tìn: eVýk.1.adLiber~ „de eX.co+
nřımıunıì.catiżo11e od Berengera, «

V šimđizúìfn zflkı'nčÍnı€ “x1lzx.nflžSflnię  zn nh-
ehzçzrìjjflninètfèzšf . _ . í a V

-M e -dz jí near do d n ý se mí n. rá. 1“.A
? _Pre; ho_flhoąSlflOVeoV “ űcudzozzemskíýroh
na___Íall_‹u-l-tel ıStra„Szb-u__rSQkeí,. „ je, založený
seminár, ktorý“ umoľžní, _ abldy boho-
Slíovoí, p=r'iiš;l'í 'So ., VŠÍet.ký<;'h krofl11=či.n
Eu;~řop‹y,'“'n.ašllí 'aj ~tu teplý do-move la
plrí'mefrané Drosítredie, ktorée“'ímˇ Za-
bezpečí dušflevnýí Vý_Voi'”“ dľa“ prianìa
ich p-ržeidlsatlaveıılýcrh . . .e Dom je V Sve-
rený zľkňazo-rn radu íLaZ;a.rìS.toV, ktorí
Sa Zvlášť venuj_ú výchove lšňazskéhol
dorastu, majíei V rukách polovieu Se-
mellílšfi Jírąnc-úZ`kých . . T_0_gho V ro-
ku ma: S-eminár„38 členov. Asícez V č-í
Francuzov, Ĺ1 B_'elg.íčana,V 1 i Luxernè
bu~rč.ana, A l„ Po@rtugaI_čana, 4 Rumunov,
17 Pqıiflkøv, V 4 I-Ifvaføv, Z Bn.1hzx±-øvl,
2-Čecžhov a, VZV lSl”o~VákoV.- Takže liy
Sa Äıinohol fip1`áVolm nazývat ' Seminár-
rom-r..Slo›VarıS;ekým .V “. = V 'L

na V P „V. Nlagnułsek. V
“

také ze “jin.éhoľ naše.ho Ĺ“ dopisu _S„ovu“ık1““'o“+
mélıo; plyne-, D=r'ácre_ --~ ačzkożlfìv předv
rmět_y_$V}ý_íH1i.“Velímí_ Vděčně _ j"e_Ve
lŠÍI1Ťí1Slb=L1rku›í až nad h.IaVLIš_ Dřísfcupžuje
K f0ťľ'nuíła~kë ještě „ do-blíž VS Íranco-uZ~
Ským jazykem, dev ničmež se mm ivše-
chnyf“ "zkoıušky skládají, Užìízek,r OVO-
ce' l vědy“ * 'jistě' `“VeIíl{ê,“Í' ale podmínkou
Všeho"-to‹ho': pevné ZÍdra-Vír “a 'hO›dně
Silıíézz neVı*V_Íy.;r NehzOafa:“l- ,,D1`ìmum"- Vi-
Vereą--z-_«'-“ L -

PRIŽĹLÁT Dr; FR. REYL,
genatovr, %kVanoVní.k- V Hradci Krarlfloxfë,
5iQav?i1r20_L úÍnO=i“alot. r. S_Vo>j.e šedesáti-
nyj „Jubilíeulbyla věnována“ naší kat.
Veřejnosti .a dž,urnal.iStíko»ul _poaZo‹rn(›-se
plně “ZaSlo;u.žzena, -neboť ide or ek H Š Z Š,
jęhzønž ve ře j en a č in n o St tak moo-
nzăfl přizsp-ěl.an _ li V 1`ožZV__oji kato›lícl‹;elıo
hnutí Ve Výoh. Čechách, al jenž neva-
hal„i_ ostrým tónem Svýeh článků
-brožur již fdıávno .před Várlkou Veyrrá-
žeti Zb-raně Vożl.nzozrnyšlernkářůn1 a
ˇourcovatí uspane kat.“ “pìřeSVě~d-čení.

V V) I VĹleStě~Však,VětS1 ar t=rVza~6ìSí ímzéno Za-
jistil si jub-ilant Svoučinno-stí V ědež
'clçoul V „oboru Sociologie,
Spisy. S3/ˇýmìz* ReÍo`rn1.a mlanž-e‹lS”cVí,
Úkoly .slociävlnlí Ap~oliÍi;kˇy, „lazdr-o keře-
Sťaııske Sożcíolo-gízeĹ, O 'Všreozbfe-cných
pojmech křeflsť., nauky Spľożlrečens-ke-,

lıv VV)ZV .astě pak neìnoveisrnřı Velikým dí-
lem: Solciolo-g.ižee V pozlitilcze __-‹„ Síìal se
dr; Reyl přeždním reípresentantzemć kaí.
Sociologíef u nas. _ .B-l.ahop=řej}emve
mu i my, S přáním ještedrlofluhýchrl-et
a p=o‹ž.el1n_.ané Vprá_c_e._l .-~_ ±~. A toto pov-
žehnální kéž pr-oejevlíezse i V tom, Vaby
VZb=u‹dzí-la práce jeho mezí dozrosíten'-1
kněžskýın í vpatříčneho r')_oˇc'l1 -O p ení
D r O d ůˇle žít 0531; holt á”Z%k V 'S Q.
ei á1'nlí5 a ídhofdně n;á.z“S.lÄefld0~Vníků„ 'Je
toho u nás-V dnes to.lík"p“0“třeba, a to
nejen V mfalém“rmë`r'ítku,'“Ve Spflożleích,
nýb-1“ž í ve V-V ě-diě, '.‹abyc_`:heo“m V mohli
tžalkel V tomto- ao=bo-ru . feúspěšně lıáii-íí
kat. Zásady na _kul!turnímí poçlií národ-
ním. Náš _ jubilant, V-Ťtíomá může být.í
Všem d nejľlenpëším pžří_kl_a«dże“m_ „ 4+-lk--V

 WZÁCNÁ V NÁVŠTĚVA„
..' ' .,-.. ' ` - nv- ˇ

Bozııatíz -“`”'l>á=Sku“ Jfle h of x'*c. a "F re.
M na r am a 'lg g .ii ho „ .k pražslrým' H božlıoà-
S-lovcůın, ale 1Jř;1'“4 jeho V -poslední náø
.VštěVě V ìzSemÉ_ínzžz,ęì*ei, Či.Stš So=uk1'o‹mé.„

e jsme přímo c“íti1íl=de.ch jeho O-tcovslflf
ně‰žn‰elă;Sk{_y k ‰ná1i1'1"Všren'1J.r“SV-oil dna-ż
Vštěvu slíbil, nám jíž _15.L února, lçżdrìy
V“ “ arcíb-ìS.ku'pSkë reesídlencì ' přiiˇal ' péro-

. . - ˇ ø - '
Vje-V' nasi odidano-Sfíai SV. “0t'cìÍ,'ˇl k jíubă-V

ledu jeho- k0runo;Vace.r Pří šel 5“j íž. Zja 1%
den zV sobotu. lKdVZ"“ po `“~S.13“ole-čnélpo*-
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b4ožn“oĹsŤt'ì 'v orratıo'ři` sešel s ľnárnıi -ke
'sp“ožI-e.ěi1“e Svì-a'.ěi'ně do-ˇ "re`fekt“ázre, pripa-
'dal ná=”'mÍ' jako otec v›-kruhu 'dr-
tek.“ D'opr_oV"á.ZTe_n “* pp; “ předsta-Vlenými,
tobe š.el“Vš'ecl1ný; bi'o=hoSl»ozVce, si-' “ kaž-

7 Dr`“o~mvl~uVi;1,`-špro* ^kaÍždêh,o= V-měl ' ně“-
jaké“ llaskavÉ“ ' 'slovo a' p-ozvzbuzenív.“ -'Po
upřímné řeči, V níž povzbuzoval nás
ke Studiu a ke ctnosti, Seskupili jsme
se kolem p. nuncia, který ž-e,rtĹožVf-
ıjým -Způs-o=beın dotazoval se nás na
naše stud-entskě radoStí` a. strasti, při
čemž sám vzpomněl -si ,na různě u-_
d.ıál_zosti Ze Svých. ŤŠtuldli'í.§=çf n.ánIj
ještě sv. požehnání -- odešel. Je-

_j_eıdăno‹u_js_mez n_1ěž1i_ příležjitostpı poi-
.ìeh 9? ~-šÍŤ'í5kü-V Ť'B5ÍÍQ'il. ÍÓ Ďžfęzfiëlfl

l`<'djfł"j,na J sllavno-stnLí Schůži ,,Akade"rr'ıie
sv. _ T`o_ęm.aŤSe`M _jAkV;'_*Ť,[ jm›7enoÉŤVán“j byl

ioifllr č1ëı1*szom›il í 0đ1“ëHi«I účin-
kujaící lb“oflh.Öislovˇcě”" k}rás'nými m'e'dzajlzeŽ-W
ffiiflfi sv. Gwen; vzvømfiflkýrenfl v.flflfl-
cia 13-ati'_“í_ 'kj`Ínejk_f_ás.nějšěím i našeho 'ži-
Vota. p mu, mod.l'itbami.

‹. . ,ˇ . -. .- -__ . - , V _ _ __ ... na “ -“-rel.t
_ "1'H - n' _ _ \ ` 4 . _ _ _

V  
=*-` .. .-1 , - . j _. -_ ._ --jn ` - .

1.j“;lÉludeb11í.- ě_es_; s_klac;1.atel-,;vz_“ praemon-
si-rát V_.ziá C„_ 14-a-V J,;_avrÍ“;, V a c3elk,». zd,o_v_r„-
šilż- dne 27. břeZna„__tj„ r, -se„deSate._ let
Svého plodného života.. Narodil se' V
_.ľin‹dř_. Hradci r._ 1865, kde jeho -otec
byl l V \farí1an.ík`fì-Sin! .-..proflbóštSkěnı
§cljırámu;Pán.ě. Po maturit-ë-.-.na_- taměj-
ÉŠÍITT “s"ý`in11asiu_ą ıj.__~ff18j8:3jfivstoflupil r do řá-
du V praemonstrázťskéshol- .fkanonie tepel-
skě, kšdže obdržel řehol. jméno ---V~á-
>c~zlľa“v`;`“ '-Sl`oľž.iVÍ“r;" 1887 ˇ slavné sliby" ře-
hzozlní la“uk`o.~1ì-ěliv.l studia fb'oˇ-honsl~ovecká
b"ýl"'j'V Innoıiriosítí 1“. -1888vna"kně'Ze" Vý-

i"`ádoVých Íarách až do r. *190'2,'-'fkdľý
povzolzáflnf-šbtyl do-t ikzonventu'-ý a'“ fzde“ usta-
=n=oVe=nŤ~o-~ iknŤiho~V“ní“k-em žoanfltorem; kte-
-réžíto; àújřadý“ L“ `-Clřoìdněs ““ Zastzáváł; ž Jazk-0
›k;niho~vfn-í›k*»ìobjevil .,ě“etnJě'ír15a“máttkys po

bu.di>t.elích;;; .ion iàktže rých Džoì ednal -'V
různých.“ .:od=b01'-J S-ča-SofI3*i-sechč 2 .
-2:: 'J`aIko“.'f=' can-tor“~ řídí- -š`fádo_Vý-ż~- -ˇ ,ZpflěV“,
k~n.ě-žiskéfl vhodinký; círk-.V -'obřady a *t_í.nŤı
-p+ifip4ožtıt.áns.l byl “`k%. círk. áhudbě, zkżtze-rou
~nem~alo‹u='““měrlou tobíoèha-ti~l;~ Zvláště - Ve-

z

lębflné fivarhlatnyxz ho ~~.ZauiaIy. M.0đ<“'>ľI1Í
lçorıfce-Df<~=-í“;.-:n S-k_vě.l.0uš i11Stz1fıım~eHtžı-„cí .va
motziV.„ickiýrr1 n.ád.he_r«nýmz- Zpra_ço*v.á.11í_1_11
v_yn~i.ká tu jeho -,;1So“11&ta_ « g-moll; „pro
Varhany“. Pr`o_Vzed-ena _.b_y.la .neoby-
ězejným úspfěclıem-.tzv vMar'.z ,_Lá›_zı,1iích,
-Kar].ż.„Varec=l1.,za>_ 1920 flin -Ve- Srneta-
nově síni V Praze. Zádlařilými jsou i
varhanní Sztudie ,;Ricordo ad Elegia“

-z;za+«zr=r,,~Fugl1eta““, Nejen .pro varhany, ale
pro harmonium nap-Sal půvabné O-
brázky ,,MuS.etu“, „Dolozroso“ a „P0-
hándku' os hvězdičce“. K -oslavě Krá-

-_. _, . §_f,. - _ ^

lovny máje _g,ż§pěvn.ía libě Zně-
jící ,,Litania_e Laureta_nae“, dále
„Ave Maria“ _a -tři písně k májově
pob-O-žnoSf”ti`i "“-,';Nˇebe-_`s'.k_íé nìàŤtce“Ť,' „Z
mých har;Í“~-;~-a__ Ť,_,N.eb-es, -__ın9cn_á_j_ Paní“.
K poctě ”Zakladatele “ kláštier'al 'tepel-
ského- Iflrožznatý složil „Missa
Beati ITIı'.oı~Z1š1-atae“ø° Velíkéjm cený je, i
,f,M=iSS~a in hon., rS__c;ti.; .A_nge_li _CuS;todisŤŤ
a z=z„Oííert-orium-Laete_ntur. _coeli“Ť na
Hod Boží Váno«ční_Í' j-ìněÍ,,OÍf_e.rto~ri-;
um na I'l“o*d Boží Svatodušní“. Při a-

, “ ' . -_' - . n“ * _ `, . .*, ˇ~ . ø_ _ - .^ -
. ' . . . * ›~ ' '. '_ _ _ ..

dotačních lìodzináiih 1 nm?m‹>ënS.tírát-. S ' . _ ._ _ _ . .›.

ských _ ch.riám!ech Znëií.. iehzo j, někorlike-
rě[,,Pang'ue' li_n.gu.a“. ' iw ě_:Ĺ..f Ĺ

“-=zMin1ø tčćhtlø Sıøržiıs VTJ; "Vacek
řadu- orchestrálních“ S›kla*deb,- mn'oh`o
mužských i smíšených sborů, p“íSní*a

Znalci h'u›de'bn.í uznávaji
“Z.áSlul1;V a “ význam „Zapadlého Thu-
debjníka-kněZe_Í“, “ který svou" ł"tV'orbofù

!d\uÍchu`Í'národní'jj_hudbý ìdocílil -a
*dooÍIí_ ij-eště 'značııýclı Wúspěfchůl a Zí-
skal siŠŤěestnëŤ jmístfo' . řadách hudeb.
škızıštateıů, t r  
V Rifihàsfľđsí Strčwss; DebšIS‹SY› Vifissrfls
dflndży, i Stravinski, "í'l`vlcascagnì " a.'” Í.
._Á_ '__4 _. ł __ __ ...` 'I ,. ‹ ví.

u. .fąknijhoıvnflšaz -tepelskěhlo,
Ira; rdüksz' „Své rvđfÍ?'=č1.1ˇQS“;fi láskif po-
slali lłfl“iVëlfŠia0nì S10m=0Vlů,iíi`rrrsvisłł
sV;ě_jjpjpodopbei1;kjý S Vl.astn_or'učnín"1i pod-
'pzisý' na _r 'parnátk1'i,. 'Ty-to ast.á_l~ý se»__ _ . ._ _ _, /

1611 srrH€Y;šë“đì1il-=Qr2đQb0“ ífi°hfër` š=~f>.11Sć.fl šàıls
2àiľ0sVÉň4 7 lvýimluvfiýffir đfilflafiđsmflKč úø±š.ijža ,hran-ıeęjmı 'šel ±reSıiíSk.r_0mj„

', '. _ -›_~ı_-`„ 4 1. ,-_ - _.7__.ˇ - -. - . .- - . ' - Q

ný _1`Ť`<Ť-Élloflllíík ~SV;-zIzNO1ìzb-ëľjlfl-Ĺ V Í 'j x to ż
.~J.u“bižlŠ-an-t -Vedlef Svět-” r0‹ZÉSá;h=l'é ~D“ráČ'e

Vv _~~kn.iho-vně-5 a.rchivu;zchóru,i ve .Vol-

'z 1-22
Q

V.jZr11oi1n±ía1a.jí.Ce..l7.n1ílěl1Q___l__sp.i:ije.tí,v.„;jaké„ho,;se. _



e "sítá-let' -pracfnj ef; bı-'Zku S 'Vy-
*j de jľeıdiñ-1' jeli-co -'-zfsž-kla‹db-a-fil f";-;F;a€nı“-
*tasi-e -náš--'yíáàr h-`a“-n,yz.“?;.-= -' Iłzflżni- -jeho
“skladeb^-Šlinsìpoiřá-dán. 5 bude V -dubnľu. 5-na
ÍìeĹho'=**IŠ Očle sztř “ceŤ“lý k'o`›nc“e rtť `-_ 7 *ť“_.- _ * zv-
--Í Š-e'd'eszátiı1y-Ť'żìast-ihuj-í -IV, 1' 31.- žV`ae-ka,

em'-o-nstr“át.a up-ř“ímně'hoĹ -V'l«ast'e=n`-
_ ; _ˇz,z .~ z - :i_-._

` _. ' ^ y - - ' : _

z.-,'- _ .vr _ ._ »_-. _ _. _ -- --' . .|="_ ‹'. ' . _=- _.-‹

-cze, -.plnesíle--.těle-sne--_-i_ sVěžesti_-__du;-
 _-vdod-ázvaiícfi-_ 11e<_1ěj_i,__ ___žęj.__,_i-_ętšzt_ě

á-ıønzhá
lprža_c‹ovantí.j- ábílý -S-VH _ _«_SV_-._ -- __N.o›rber_ta
nať „vi-n-ici Pzá-ně,-, tak - že _ _jge“št-ě j-0gb,_0__-
hafltí čes.. huzdbu .n_ej_e_.dnou svou __sl_{_l_ad,-
b.ou_._ _ fl _-Ad _ muzltos, --_anr_ıos 1 _ .__.V _.
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1-Jlèhøl xx jNák1_áąøm r oš-
nıjćtví-“ I-jerìáżè, `-i1I9_25.
Stř." 246, s2ì3t- obrázky. --V“-:textu __a'__' 'XV-I.
tah. v in-riııøzè; -eenflľ- Krč“ fiàrø- čle-

  
p`r`aV'ostiL,í nýbrži-_ řídăě činy _ sve "íp‹řiká-
záñimj Bø.žin1j;l p-ëvjnš _S_táti_*o1-buflđ-n;; 1- pb-
silněn “jsa vyssi iñıiílio-stí_ P-ročež
nąa-1_f_n_ê buďtež. še-ptů_ Vašich -pflro_-t-irzmně

na -Lf2'LS_-ka f .k -míru nf. -V-ře .
_ma_i=.zzVenku-- Zemi-. -_ -_-Těmiìt-O- _ n.. _. . ~, . _ .

slovy -_Vyijaçl_iŽ_uje_ _- ž_iVo-,tozp-íse-_c= -.Vládní
rırøgı“-am, Y‹'10IeVa_ -ai iD0fl_ jl-000_

_ W - _ _

fssh Q“PëłL1i.B11ì-sr-Sl-aøvà SVš_±C0-Ya żi
Jasně' u.k.aZuie _j'zyěČněl_ý__dr;. Stei-

skal ve". sy-em 'sp-ise;.„ jak snažil._se___ o
usküfieěněnęíj to`l”i`ot}o pro-[gramu
Světec, li-jak budo-valí na něm_v»_p_ře.u-
l_<o_vě naiš-ii_;'Í_ S 'V_eliko-u 'pílíjfai __ O-dbo-r__nou
ízirá1ó-Sťif_-pfáıijęjaú- naýćajnijçh i“1hQ_hąťć
_TÍÍę%ľ3Í_ľlľ3Ťl ŠĚÝ3Ě0VŤÉŠ1`Ěì_VŤslkë l Pdd

háje? úcty. V-fliäređë- S
yferúęćkón __ _S,_fç1`=fli_z1ìvø-šiět_i_i __111iS_±ó1-i}<ąe_jn1çá-
'n_àše1n“` í bo-iíi Slamü-Stáffiø-StíÍ Í když.,_ __ . __ ‹ . _ _ __- -.I › . ._ .'› ı _. z _ ,_ ø\ _ _ .

,
._§_Š;WČesÉlŠČl._ Í_ďf_Ĺ_lĚlŽJÍ Í_lŠŤÍ1ŘC›C11ŽI'ĚI '_ 1"9[l_5
I 

teratu-rod SvátoV'á_claVs.k'ö=u;' "pofL1kaZ””ı;1-
-j“e_,-Š* eo Í- nalëZzla= ---Viýtva-rnzá I íumě-
ri-í= -V Dlostavěfnárodního- `s"Vět'ce”-i= kor-

-. - .-n'- ,_ _` _ ._v. _. ›ı,~ 4 ._ .v ..._ .
- › ' ›.' '_ -._`›', " ^-_x '

Íflàvö-Síly àí üfëÍsI1YljlČi§fíi>.fl1 a
ŤÚŠŠÍ-.ëÍ$áÍ.11_3ŤŤ 11áíÍF0lđl_ ve jjjĹ-Í1'lt-ÁŠÍŠ“-`š1lĹC'
;Sl\í"?ië_t<:ê=>;- Z1I1iň_u_ie Se; Ĺöl D@i$ni__`_;_,SVíàíÝ 
ki_1___k_0í1C'Í -1111111-Yiri Přìklà-đ_ÉLŠrÍ
j

Hìlíaì-ÍĹCŇÍ ._ ZÍGV nad í11€1Í,ÍŠëıi1á -Í "-_vëđeÍQĹKë1ì1- ÍQE-
` srněl-e' p-o každej s"t“r'án"ceimě-

řítí se může S IJ“ř“e-dními věd.. díly ii-
ných n_áro=dů,__11,e_mfluVě ani _ oą ___jčes. pu-
blikacích I3*ok1'Íeıl{*ových.j”í ˇ - -PŠ-ì"_i“ tom
Však krásným _slohen“if af jfasnou,' strtiıčì-
-nh-.ú _`ffl1çxvønr--heard- 1; zda- ž -ii-ae
`ž`-víliáště- Ťpìaık `ÍÍ-k'ŤúčelìĹ°ım _--p-řie=đn_-ášikofvým'_,_
-Proto- d_=ö-bforučuí-eni“e-Ĺ Ý* _ 7 ˇ

` v - . _., n _ .J - . .. _: -ˇ ‹ '. 4 4 - -_ . I _ ' "`._ _ ._ . _ _ ._ _. ^_±__. _ .__=_ _ _ _
- _ __ - ._ _ _- , _- ?_--___- __: _ _ :_ . -_

_ . _ - ı^
' . ` - -`› " ' x --n 5 " . ._ _ _ _ _ _ _ _ . __ _ _ ; . . _ _

-_ A' .- - -' . - .. 4 `v S .

-.M-AX{'SGH-MID>“ÍS.jž "irı

- ˇ- . - . . .4 * . '' _ v _ nn 'Ž 4 'ˇ, ~ - _ ““ .I \ ›`- : ø .'~ˇ ˇ . - _ -l' z -. ' › ".n_~_-`,_` ~v"'ˇ - -‹ '_ -. ` _ -:__\\ _\'_ H tr _,;~___._'__.. .„,__. I ~n._, „__ __
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._ -_-V Pře-ložily -zS-eflSt_ry15-.=“- “N-'ep O-s_lW;ı“_ně=nél1í›
Počet-ír _-P-ann-V -Marie - V-1; _P.ř-6r0V_ě._- _Y_-3.f_=-
.tiskl .ObZi-nan-ı_ ve T -Vyškov ě,-z Stı-mi- -

_ „ 8 v _ -_

êr-1J-ejsrt-_-jis'tě- -  rad=o~st-ným s_._----zjeVeŤ=m= f V
-dnešní; eg-o}is^_rnem =-proisyc-.e-ně“ dobře,-
-.jˇest d'Oěstì-“`šÍješ'tě uš_l=eoh.t-ilých duší; ëkzte-_-“
ľzre celý“ :svůj' * život, bez _ `“j;ak-éko-l.iVž-
hrad-y;_ “o'bětuji=_ :_ bf'o=žSkém_ı`,i -S*i*d»Czi Pá“-
ně, aby tak; usmzirřova-ly_ -přísšnouí-i súpr-a-`
ved-'lno-S-t `- - až? “: *-ne Výslo-V“noÍ-u. - “ Ve.l_e--bnost
-'B-oží-, VykÍu.pov.a"l›y-_ _Z-b'lÍoú‹di-lým ov-iovíı-in
n.áVrfatz na-_ p-ııaiv ćcestiy, `“'1-atalš-__. .pıˇrzížs píš-
Va-flyf i-` “ obrołzení- svoj í 2 --vlas-tzi_ . _-
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nezišutnýin“ duchem Ťtéto.“ .oběti .ÍÉSÍ
pmvanutza I knížka ně-mec.kého Jesıuty
ML Schjmidaıt IˇIandbuch Z füzıf 1 Oąpízeıť*
Seelefln, jejíž fpěkný překlad DOIT-fliđ-1137
námi ctıizhg szestr,-ya N'e'poskvr.'“' I Poč. M“.
v“Př“erOv`věl.  . I ~“ - ˇ
VP rvý dílitéto-ˇ 'knihyt ukazuje
smvírným o~bzětem, jak by nzeilépe vy-
plnily 'Svůj úkol a .tak samy došly'
ždo›ko:nal›ozSti. Objasňu.je proto nejprve
piøzjem smírné oflběti, jež má býti ,,ja-
ko ber“á.n.ekì vedený k O-bětnímu oltá-
ři, jenž si nzefnaříká' -ani nerzeeptá, když
jest' oflbětován“. Dále se p-robír-á“ stroji
úkol. Szmírnéa Oběti ›(u-sn“ı;íření,, dosti-
uči.n‹ěn.í. prozszba -o kněze) a 'zároveň
pr-ovstředvky, jimiž lze úkolu toho idio-
Sá.h.no=utí:Imoídli.tba totiž a obět.. -Ko-
nečně jsou D-řiflpojenyl něktleré pohnutż-
ky, jež mají", usna-dnítizroZho‹d'nutí stá-
ti se snıírnýmizv -o-bětmi. I Celým tímto
dílem vane ra“do=Stný. dzuch extasí do-
konalé o~bětii,- světice i_Mark.› Nlaríé
A«l.acoqu„e;` četné -t=o~ti,ž výňatký Z její-
ho duchovního života- pěkně ilzustrují
tento dí-1. t ˇ

Du.-šímf, ve pravdě po 'dO=ko“nalo“Sti
touž“ící“n“_ı pzosžkytuje druhý díl kni-
hy“ velmii mno-ho pflěkných a uchva.-j
cujících mo -dl it eb jež mají V duší
mo-d.lícího Se- vzbuditi úk_o11y_ lásky.
oędłda<nosti, lítosti, ploko-ry, 'obětování
se 3 111., j, M“o=dlìtb=y tyto zıskavajı na
ceně pľávě4tíni~,l~“'že autory jejich jsou
ıjůzní světci a Světice, inu-v“st.ři to kozn-
templativního živo-ta: sv. Alto-nsi Z
Líguo-ri, bl. Gri,qno‹nf Z M-ontfovrtu., sv.
M. Marie Alacovque, sv. Gert-,1`ud=a aj.
Z těchto _ modliteb jsou Szestaveny
krázSlné'“s~pob«ožno›szti kl sv. I přijímání,
li/Io~žı1-O jich však- užíti i při jiných pří-

K_nížk.a_ Ťtato, vyniakájeící. kl“ omě A -.toho
i velmi Vkusno-u, téměř bib-l.i,o`Íi-lskoflu
úpravožuz jistě ps-řinesfle k,ažzdém.u. mno-
homutěšujících chvil 'i po‹žehnání mi-
loflsti v_ duc“hovn.ím„živovtě._ _- Pře-
klad že., ,ažŠ,'1_1'a, n,ěkte~ré'"'rnali=čkosti, la!-
Iˇ*0“đI1š' 2„Dly1mý„ Z o  Z  I i

í Proto in-e-lze., než přá-ti si, aby „bož-
ský SpaSite'l -požehnal tomu-to “ .pře-
kladu za'nít_i-1 jím; v' l,,na_šicl“1_v1.a“SteCh
oheň láskýa, Sıjnírnéfl Obětí,'p«ro potě-

chu svého nejsvětějšzíhoi Srdce a pro
záchranu, a požsvěce-ní 'mnoha duší.“

“Pé§`ìí těchže ctih. Sze~steiŤ,_bylsa~'vy~
dána pknzížeflčka N a ro o Z c e S t í. (Sir,
73,, cena; 2 ÍKč.«.) I(nížeč=ka tato,_SY1T14~
patick-já, jak Svožjí krásnou úpZı#a\'_/fou
tak ji t nejmo“de1`ně-jšímiz typy, chcefl
býti dnešní mládeži vůdcem pžři' volę-
bě stavu. Ve spisku jsou zcela věc-
ně po-dány mno-hé praktické rady,
jak se Zachovati-A v toflmto _důležitém
oflk~a.mži.ku ia to Se zřetelem na dva
hlavní Sztavy ži,-Vo~tní:,'pa;11ický .a man..
želský. »L Methoıdfa, iakofu při",-to-In*
autor .do«p*o‹ro-učí, jest po›dobn.a metho-
dě sv. ,Ignáce Z Loyoly V lD“ucho=v-z
ních cviě“e.ních. Rozšířeııí Spisku mezi
mıááćzžai prfinzesıø by jistě vjønzèt øyvøne.

z I j  ;s A.R
_ ` ł . , .svATv GABRIEL DA t  

'li *~POSSENTL,s í'
Přeliožily' a vydaly Školské s.es'“ti“ý

O. S. F... V Praze, na Král. V-inohra-v
dech, 1921. Stran 152, cena10,Kč.
“ Škoìským Sestrám O. S“. F, p-rfávem“
patř-í~d'ík Za“ milou tu knížku, jež“ nás
Seznamuje S m“ladi.čkým Světceim,
kte-réh-o nazval velký ; papež" Lev
XIII. ,,A-loisem»nıašich dnů“. ` -“ v “

Řekl bych, žetžen světe-cetje `n}'šı_-.-
šímsvatým, naším nejen protofl, že
žil vi jd-ožbě modernfli, v_ zminulém sto-_
letí; ale i pxqtøi, flçøz byl nıaıøidáčiflý
řehofllní bratı“ a Z.emřeI jako t bo«ho--
slovec. ` - I “

Yylíčiv- 'dětství Frant.iškovož_ (to
b3f~l_0 ÍČDIIO VI, _jI'né11_() zpffed V3j;u,pnem zçìf)
řádu) V .krásném Assisi, vedflez nás
autor-a-I“““ž:ívo“t“e“m““l“““jeih“o›““““j,aíí{o“““““““
Lìinocha ısvětského, Je hodný, vše-Z
obecně oblíbený, nevinný. -A Ale má
také chyby, ' jichž autor nezamlčuje
ani znezmírňuje, takže- jeho život. ni-
komu neodejme todvzaliý“'.„ „Ĺ J,e”to
vzně-tlivolst,“ která vçěkem »roste a
působí, j Františkovi, mnoho obtíží,
mˇarnivjožst _v_zevnějšku ,›(by_=l ,I velmi
krázsný)-.a obleku., záliba v zábavách.,
zvláště -v tanci. ,Vůle dofbriá, „lásikal k
Bohu a ctností.. nikdy__však v n-ěm,

nlˇ2-/lz - I
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zcela n.evymizela', a tak volá si Bůh
tohoto ohn.ivého,veselého ìi`H0~Ch'2ı ke
svojí ”sl*"užbě,* k "žÍv_o“tL1' ř€11_Q“ľ11Í1T1U4
Fraiitišek se vZDÍ1'ä, 0`đD=0“1'L1`ìe' dlouho
vnitřnímu .h-l”aSu,"'ale konečně“ “pzřˇe«ko-
nán do-bro'uP1an11ou, rozzbo=duj'e se
“p-evně _-plro řeholní 'ž_iv'o2t,'a' to v řádu
vel1n~i2pflřísn.é'mů-fl u passio-nis-tů. 4-
.Ieště 'poflslyední ,úsp-ěch a zá.;bav'a n.a
ro~fz1oučen'ou při' o.-pulšt.ě7ní I g§Ym.na.si.a
spoletského íadruhého dne oflbléká již
hrubé řehozlní roucho- ai no-v'é4'Ír'néno
-W-`_”Gabri.el,” joıidf b_olJe.stĹné- ›_l\/látky“ Boží.
--- Život jehoˇoždfté 'doby Zasvěˇceıi
jen _ůs.ilovném1.1“ studiu", 'snaze ˇpıo
vnitřním Oflbro~ż“e'ní ve .kříži Á Páně ia
tinřČš.çjlitb7ë.' "Í Jedin io-u to‹uh'o‹uŤ .jeho jsou
teď ˇ-I- ř'eholn'í sliby 'a' když se 'jich
.do“č.l{al~,, pěstování těch -tří bílých
květů jejich. Než. při všem mrtvém
nebyl“ Zasnf;ušilýÍ,” smutný. _-On' Vít ě-
Zí proto;-'byt veselý-. Byl slu-
nečkem kláštera, V jehož“ Zářívšichni
ožkřívali z ai. r ad- o satén ě.. sl-užbě Boží
se učili, ` çz

A kšdyžje uzp=ožutáżn~:ná .-lůžko,“ . tu
_-d_.ovede on, ~n.emo=cný, , stáleještě ,pov-
“s_›i_1oiv“ati o;stat;ní svou- ,něhou a;-.láskou
Nebo‹j-í. .se smi`t.i;,; v-ždyt ví, že nebude
Qo-żpu.štěn od bolżes-tné  M.atk*y, níž
planul takovou láskou. _;A..v náruč
této odevzdá] ětyřìa-dvacetiletý Svě-
tec svou àči.sto-u_f-duši, aby ji Zavůedla
ke branámzf ráje. _' A - I ˇ'

,_ ,Ú_hlež:l`“=nlá knížkaf zaujme svým ozb-
sahein' jistě. l‹:ažd.ého la up-outá _č'ˇte-
náiře i`s.v'ým živým slo-hem, takže ji
po prvém přečtení' ne,o“d1.o~ží...íal.e fz'.a.~-

r _ _` . .4 ,

řadí -k svým `dr1chovním 'přátelům
S-~“nim.iž-'-opět at -opět rád hovoří a se

- , n ._ . ,_ .._3đ_5.__fD‹ C/)( Z“
‹ . - _ __ . _. x'

 ~ DR. .IOFEP MIKLÍK C. ss; R.: I
In . - -_ _ z

PŘÍRUČK./3, K BIBLICKÉ
.DĚ,l-EPRAVE Í PRO . ŠK0IżYOBECNÉ in A  OBČANSKÉ.
_ Starý Zákon. V Praze_ 1924, '*Čę.
sko-s-loyvenská akciová tiskárna. Str.

j _'Příru__č›k.a Í'jestĂ',_'no=vo*u' _`_p“erložu" 'naší
katecbetické 1it'e1ˇatury."Hlavní "p-ředv

nost jejífsfipočıívá. v tom, že přihlíží ku
všem výsledkům, vědveckélıo .hradem
bibl.ického-;.“ Látka jest rozzdělena ve

` vıv
Ĺčlánky, jak je flmzajignaše znejrozsıre

nější děÍj-eipfravné příručky. Za .každým
článkem je p=řzip›o-jeno několik závě-
rů věrouzčných a .mrav oučných., U
~většìny článflků . nacházíme i čas-ovvé
otázky a. údaje ljt‹er1á1'“n.í. . I ~ _ I
1 Č,asz.o«vé o=ztá.Zký,ż~ č-er.-pane §hl.av~n.e_ Z
katechišsınu.-.Vlolnié. myšlenky „a. c1_rj;-
k“ve= českoıslovenské, fdo-d.áv-E1ì.Í ,kr11ì=Z.€
zv.lá_štní ceny. . _.Nam.átk_ofluz,uvá.díme
některé: _ ..,,Nemoflh-l_ Bůh ^11.‹-`zI)(fJiS~1L1Š11â
lidstvo jinak ż ıztrestatzif, j nežli _~ potoD0ìu
,světa?“ (37). -“=~ ,,Byl »Jakub zloflděz-
jem., že .uc-h__vátil požže.hná=n.í?,,Ť°. “ (58),-»
e,,-Jsoflu _t.;ejd_v pfloutě a s ;1J'I'ùvođy “ lenoše-
ním Z e a tžuláctvím., _ ._ jak . nám z „vyt“ýk.ají
rádi;naš,í nepřátelé?“ (11,0)ì ~ż-- ,,Ud7eì_-
te Z dějin - našeho ,náro-_d.a“ do~k1ad§,f

Vv-pro .větu,- že .hrích .ěi11í. .neˇstastné É
ro=dy!“ (131). -.-è--ů,'~,,,.Cín1,j'e:í 'povinen
ťztruhému ten,“ kdovtsvýom-flkřìvflým. svě-
dectvím. způsobil je-ho “o-dsošulzen-í?.“
(183). ' * “

lKniha“-, pro:ká,;ž.e 'uČ>it'elí n-áboženství
. ‹. . j , 4 .

výborné s.l“už_by'; Umožní _mzu, úspěš-
,ěe=liti_, pavědě na. našicli _š“koˇlá.ch,

„neboif I má. ušle chtt.ízlo~u, snahu, uvésti
nábozžen_s_kou výuku,-_ „V přís-ný“. . soulad
s .děıiflìznnou s_k.uteč=nOstí_., Z-ároveň .při-
spěje Příruıě“ka_ svou názofrností a ži-

“~- . >' . . ø -. ' -

vým “s~lo+hem p .k„u=lel_1č.ení; ,ar větší .- pou-
tavosti nábož. VĹY“fl«č0ván.í...'..~ -.

 . .„-B..Kazm..
ı , ` . * n'

. _ vv _› \.

' .Z . ^ EMANUEL ŽÁK:
ŇI  .

. ' ' -' .‹

_..;_Šes;t..Í.D.o“stních-_iĹře_šŤ:2í._..ÍJ,í ;Ér..az±e.,.__”__1.9_ZQ5_..
Cy.r~.ill-O--'Methoděziská „ “k.nihtiskárna . ' a
n.fl.1‹1zxáá±ćz1S±vi“t .vi ; Køuha* *P1-à-ze.
Cena "5"K"č. ' " _ Z "

li Nová řk3n~ih.a Žákoązva _~_,,Př'e_d_ (,Írolgio_-L
to-ju“ , má býti' dle “úmyislui,`.asu§toroFva,l _ú-
vøenizn ,.rQżšlilmán`žrn, s If; iiehe ů .,Kr‹i.žóšżĹć
øeS±ë““, f_“sťı.916 v3fćfljnêl.i Přihiiži'
nem -chvílı,m,'„ieZ Dočtínajíce večieřaz-
Özľrř*-m '5i0“1ì~Ský`1`Í1,' Ťysické' .~ut”r_p‹ení 'Kri-
stovo " 'b"elzpro'sůtře_dn-ěů _ přeđcházžely.
Sbírka .má _ v_ˇs~echný"' předno-stí. „ Záko-
ivýclh duchovních pro-mluv `nj.kter'ák

-



v vv-

'jí-ir-“n»ení" na Íúj1nu,'“ «vˇolil-ıli. “'xauto=r_fl._~_“=onžL1
Šježcítfoyaným statím ."e§van~

fže »Ť>=' .ai s nan-čení ~p=r`ofstě 5 ` “fpx`řip~o--
N‹ik0z1i“=s iiflä;-._ fl5ľÍ'oI"1Tıě,“ = Ilýbrižff *1”tfáŤ=§ Ub-

ahíı»_ oněicřh“ tůvìahí, ijejích; h.l'oubce Ť ia
viÍˇoti“on”osíti cena* knihy;e.._=P!ěkne
citáty Z 'Z ffůiëˇapfiniho, ı.*Förrstr“a velniis'_ž.ná=

idio«p1i`*'iÍu.jí-V“viz-dżělanéá “ xúfvahyf Žá`›
koyy a f hojnošt' do-brýchž .příkladů vzěi.i“iíż

naidlm`iru Ýˇ cenzn_ou“~ir..l a zp-iaktiekzou
lšniìhuž. Nejfen ikazatelšé-,' Vš'í:ch_n_i věřící
naVìí blížící se .‹d"o”blěf v Z pfostinıí
hojněi pfo-učšení' ii -~ímravn'.ích “p~od-ně“tů.Ťe -“

ÉRMITi=;4'z.. ˇ ˇ
 To  f  

ı _‹ n _ - . -_ in - ~ z . _ ,_ - . . _ - . _ ı- I-š - ~. › _. - z› .› - z _ _. _ - - __ j. _`-_- __ . *' . _› ,_ _ .^ : ı: - › “` ` '-ˇ_. j .v ; _ _ - _ _- _ ' - _ \ _ › . _ _ - ~ _ z _. z“ ˇ. › _

zżi.'..;Př“elÉoží*l ;“ Rozizmflazhelı“ Vydal l. J os.
Birnażum;  Brtn`_ìci__ Stran”_› l*'8-'viz

Jsofu již. všeobecně ZnáLmé*“ty
obrázky Z nżedělních i příloh -našich
den_íků, -jimiž dovede L* Ermite ka-
ždého . mile 'p-obaV_ı';._tif ;přesVěd__čŤ:ìtì;if V
knize 'tét-o pflo›dtíäŠVá"“ je: pán ~ piřel-
klad.ate.1 so-uhrnně, přidav k ___nism
j^ešt'ěfjněk›teréii - sbírky Les “*M“ie_tt.eis(D±øuiy).iš iitsiflznaná›úiø_ “ čzèfliżè

V ı =hii;že.ž S V V anii0»xèfnì (kánøžvfhiiz
-I :io 7uŤti-1)z.,ˇìl ifiˇjejfžz Sám' L ř__,,_“í1iáii1c_oęuZę__

_j=akéil1o«-_ “ `-'šwžíatduj ei naše si fiıřıevěě-
řící Vvądoba, Kosmákem sžalonního [slož-
łwv  jenž m@0_tilYY ke Qibľàzkům
bere ze Š ížzivota vželkomlěflstaijs Knížkìa
ÍŤSÍÍĚ .žPŤÍ-I?.rľı?1VÍ ŠÍ@11á“ŽÍL;z $\7?QflU ˇˇP€ˇ>5Íľ0*5fÍ
iÍÉÝkY“'l1"ì 0%Šľ_í` DřüìeI1TH.ë;í j0“SżVë.ť
j:,É*‹$fl'C§izz aby ._IJs0žtňpcn=íí2šÍ“z._._.k_ĹII.ěžŤoVou..`ç`

tam, kam kněz.ova do-
sáhn@o=uti_ ne_miÍižLe,_'Ťmůá proniknouti _-do

již _ vi iiŠiche_
víry. A kniha jistě dosáhne Švéhìo

:bšůidze-li“ ~;hožj_=n;ě.l řen=`a."Nebo í
auťoži:;“ı:J;ì užífýafj e fh-fojťsvého*1ÍšpoZèor.oVa“%.
ciíhfo tiáleıntiitıż“ iíčí ; -fsžlšofhem“ ;i“;= .úäslae

i
V›'.';Iítah m›oder.n~Íhě s-větžazz x_i.nìábfl_ožeL_n;-x

:ia-;ı...„_a ayýšfletné -z = Staiim/ìSek~0›f. żćšnyněíiišícn
__ _ nv1..__,_._ ~. _“ _
_`_- . '_:_. - 3; __ -__* .,_ _ _ _ _ I. _.\_- v- .. .f.

żcezlý f-ži-Vo*tš.zs_vůj všnujís_.ifl_.1'1§šL ZZÉŠWĚIÍ3*
riu“ .._:ávlasti;.__ _ _V1ádě _ =l,#zzža.uj.iatoSt A už
.sl-epostż .viz _i«-počin ěru ,ik žJei1*kV,zì,. _z___zL_ż).dhal_ujeĹ
st'řa=šlfliVou i .'_“D€ľS-D..e_kť ìıì V;ÉSf_1*i'1Í._1' Šiflží
zI.=;fanQię_ ;; jęıąnnzž ;-zje“difln_é znáb ožen‹~st'Vľí
fifniohíto “učin.i“t,i p.ířítržĹů;i_..NĹa;~ mark=żant--
.nic-li pìřílëlech u-kaz°uIjet i cçenu I svatov
stí. Í 7 řZdůraZ~řiuj_e` Űnuitno=stfš «pa_st›o;r-ace
rneziÝ- ınuži-.,7 stejně j~ak=iož"7~ výlznamż lai-
okého Ť ap_o~št`ol V “f`1íě-inž_- za n-.eìi/7í}

mo'›h'oÍu vyikotiatíi anzěnyi ti-1
Cíliýflifl Iisvfiłtijfýiíłì^ì?5Ííki1ià#Š1effI- `ió_ á “ jinými“ nainčiy i únc1iap1n0=ui for?

.___ __ . ,v. ._ .~ r ø- -.-..\._ıć

iD r 521 krat _i 0 kì. I ju ,lisou JIQÍ1
káżáıní za kat-e ĹC[l1že“s'iˇ, Q“'1Ť<.Í'Íä_S1Jéý.I'IÍ EI.

_ _ _ .__.___„_. __ __ _ __._ _ __ „_

"\'. _ in: -=-'._ “`,_ ˇ; '~‹x - -›ˇn “._ .._.‹_ _ ø _-. _._..__›_ i _, ,_.,_: vv

n ‹ › . z ', . - x i - - --_ _ - n . ~ ı ı _: _ _ _ _ „ _ˇ . _ _ _- __ø _ _ _ | ,_ . › _ _ ,3 _. , _- . „_ _- - „ _; _ı

_
“. _- : _ _è.\ 'J'-`ˇ- ~. '_ _' “_, ‹ -` vn ' "n=..'-_ `. v' _ O sivi.›ı.i“O_sfi*ıfl:ci-i.  _

S_0zuf_s;t.aVn_é _._k_at.o_lické věrouky' pro
Ä-dít III. D.-ěfdictví Svato..

i2*HS1<ëh0 V .Pf&2s›_1925fl .Stran .572~
Cena '40 Kč. _ - _

_
tozj'a'n_ské'hoí DědÍi.ctví Iˇ ˇ přiblížilo se
zvnflaěně '_ ake sivéałjıfılıżž..§t1k0žnč€_ní- _; tot vý-
ż_nfiavm_né. dílo. ový,~tìŤťetí.Z_. ěro-_-v
Likiťf ›D~z0íe%d11áV“ä. _sVát[orSt'e_clfiJest.
naj;-._±e_-n,__ časineobie1n.11ěíší.'__“českýżsiàisz že
teto; «ciı3i=1ež;i_te._.čáStiy k_.aíto1icłše Věi-_O~,›
u‹ky..z zz .Pì=ed.iiż0;St›~í›“s~»ijehožlzíestfžefl zvšuđe
I3fì'Ťši;l;-"li-l<íží'.._.' b'ěžzným_~ ,_ná.mifl§á_m a _ Zviá.-Z
štëi .k_żvìodcs_hifl1n.ýmžiiı_ Ví?-f
c.h.o‹.*1ní Stává; = Se« _ . vítaznýni
išrzaiiienemaji D*Q.~učiein pro _eV;šech,11a', _;k~dož
Zaziímvaiííż ofl.; s.ie‹d“uocesn.ı
kví., :Sjvi/'m iedni0dusc~h~§*i“nž eżřžiž
ntůokou _ _pr_o_ˇi,ka_te e__.hge_s..i. __._;aż~ k-šatech

‹.n_, _ -_ .-_-. nn ›. \ _vı. _

~- 5 n. ' ˇ " . `
_ _, - ._ _ n._ ;__ _ _ .

,` › ˇ _. -._ n _; '
n- v .~ -ł ,- .› “ <›.n* _ . 4 vi: .. _ .4 ı 4' n \^ 4 - _ - n .

_ - _ , . _ 3 .= _ -_ _ 5 __ «
›. _, .i .* _ ›.-v _.. _.z i. : - . _- ~z- 4 4.' -_- ˇ ˇ, _ -~ ‹. _

. ' “- Í 2.' - -. ˇ " ' i -. ' ^"..' ' ' . . * ' V -ˇ ˇ . JV ` n ' , 4' _ I ' Í Ž '_ ' ' . _` '\_ ' '\ı_ › . ,_ _ . .. _ I ,-s. v_- . - - _ _; _. ,› 4 _, -_ .

R. Mlombersre, 0žmf0u0; 192% ú-ˇ .,._ . _› _ ._z-.. . .» ._ _, . . _ ._,. . _ '
-z

. ._ _ _ _ _ _ _ ..`,.`VIaì5Ía`ìí %iíPÍzÍÉtÍ1eÍŤQYá ZÍÍŰSÍIˇŠÍ=_f;'ÍĹÍŽ=`“ı?'VÖÍ1=?ÉÚÍf~
lidí š .V.._na“zíráuí_..na ~kně.z*e..„~kteříí_innoh- Z-náıfıfıá-,_;_iSIJiS=0y2tte1_ka .vv ;,k,aztoli.cké,-
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_ :

řeaflnøjšjżi axžzvlášżèa“ 1izć1_anáš.“zfá=á_ sahá pžø
jj«ej_jìt:h=all fp%ÍO“vía€lká;cšh;-. ať' knižnë z.VaYfCL&-z-“
řıýcľh nabo ízànašich = časflo-Disech ‹17`af“j;ìka-.
l›eflıixclžıí'ích;j Žjijícj Í l Sflamıa“ vmezìv <:`l?'ıudý.m
ljdflern f na až-Žřďá-r Sxku “ Ý a Ă D1““O-žíV^2Li ıìfifilů
rafld*0iS.ti-Ein _útľaD"5/;ż dioęvede prfo-z“_ně'jj « tak
p›0u“t“avě -azj ;p=ržO~S%ztë zždle Skuatłe“čH0S;Íi psát
a zIJ*ržOżtfOá_ její p‹O‹V1'zd=kY 11ak[;1“áflçlfl.11aš lid
čte. svazku Na _ Gr_unt_ecl1; poę-
ÖÉÍVÉ š SżD`Í$fO=V'‹“5lfŤĚŠì-Iíjëł-l Čflľenářif- 4-ì9'bT?='1-Z_ ł `}ZŠ3
živloáíša _ na dvOu_ grıılnvfieçh. St-'=1IÝ. Vý-
měnkář Ă Buř`il _ačk.O.li„_V._S~e mu na Vý-
mčząıfln aóhljìfęìj _zájá,ři, nqapìúzøn zisknę
chłivým _ 0_ž«€fli„ _ jj`12›:`1`Íi~
pżravíj . tlak l lmladéj jbezjdě-tnéf `panín*ıámě

' ' ıvıBı,x_řfl0fizčjj_ živløzfb Sìnćflri jsè  S
ní ku k.OÍnCì Sjžëhao `ží\f7'O“łjaĹ;ˇ 'L öfidèvżdfařxf
jí ˇjpø' S`mrtij *S'vé L djrühëj žjenyja *Màafauškıı
na Vytíhflowání. zV X. svazku .lak se
žilo jsou čtyři pjovífldkyz Nl ajtč i n a
je h la, kdelìzl-íčví tmkiý ia“ži.V~_öìt aamlad-É
vdzovvy Ť ıpøš __u;čìteli,‰__al<_t.erá_ j po; strastném

_: '-.. _ _ 2- jż _ _ 1 . 4 v z 4 _ - ~
4 . . 4 _ -` 'ˇ . .x-ˇ - - ' _ , - v',' - . Ě " z ' ` - `. . . Í: ˇ7 _› - ˇ `. Ý z_,' 4 V `. _ 4 .`_ ._ __--v _' ı._._,__ " -z .„ < - -

, _

AUGUST
- . ø. ,. . _ n-

__.:_ - v ._;. ; ‹ý _› . ' ý_ . ł _ _ _› _ - 4 _.^_ı“.;_;z_ _ I*

jV0~_l'n7ý přeflkljazd. Í Drłülľé a -.tjřatí Vy-‹dlăÄ-“
ní; Zlirìáucefııjéì (3:-51, L tiSÍíc.)= ”(lASke›tìcfik_á
b«iıł)l;ìO‹thélf<.a.;í)P -11a2'Ši_- a(XXI\/ˇ;”í“~fa 'j`564 jsvtlrłi)
Freibur“g .ì~nl.~ “ Brçf. -111925 ,“.` f I=Izear%dWer~.'l `bBrO«ž'O@«-
~VaIf1"éľ `Zzl.:;._M. -6'.j50fl Váza-né"u-flzl- „
7 ' dnešní 7d“O›b^ě,< 'ınnøflhoľ "sel" mluví šč)

'niyšticze aÍ%-Éjefštfěľal ˇvícëf O1 f Iífí“ Ípížš ei;
ka`a'jV-ě“c'ši1'1-a ‹1iičlí^;ja~'kiteřlíj bfľmýšzt-üšu
zajzimflijiv, _m.á;= nlázøryij 0+ *n“í* jparapzøúnivnêaflaa

l'P{r`‹Í)*t-of jest fiijistěj ““v-í?ta~t-.i,l ~`že`jlf~dj0-Sažtávfial “ ~S`=e‹
rluük-37* O“›=°auť{;)›raĹ1 nad j~ìì-néfpžoa-L

vółlnañfëlìołżlfj' *P1. ~ 'fP**O=uflřa=in'a *-Dílo -Ť tO

j"'alil[~OëLı';`ľ*~1ż`›«r air ěfä mystíˇkàaf _ jen. Ť-Kniha Ijľe
lým plodem intensivní práce živaťn-ij.
Že bude S úkol, jejž si vzala; ručí
nám autłO›r;a1i~ÍYføl%.Ĺ“žjj.ak $v@ědel.Ckzé,j tak círfl

které „VdQępQ_ı`uČuj_í._
z deS*até?"j“?ì ii-řa5ŘCOuZ`Sžkć
VzrOstl'O fąflìfzjędmluvo-u P.
Baìuvçla na příliš _j?OZSä„l1;;lé~~ Idízlov, pří-

ny- V askèfrz-ické“ Ofifťó 15ř_ęŤl{_-Ij.a;dajt@éj'l na
přání Ă naikjljadáłal-e Vdlíl-56 ak ju.pr“aj=ˇ§flÍ~l,ľ
BÚ-dSta”Ínaé'jj› íčása-'ci D0n'echa'l}ˇ 'Vèdlejìš-Í' L a

fživOžtěf z.z1fıaléZá_ç. útzuljelç ul“ -SX/f_čžh0~_j~1_S_zY112ë+
zÍ8.rlář€.ì IŤ=0 „i ze  á 11“ 0 0 B 0€láV__&3i
-Šťastné ıtozřešení gflsuduf mladé; hezlgé
Pfl0~l‹dìnky_,›› 16 niž se;ıžuLChá.ZBìÍz“ ľľìlfćl-
.cií hoši za :_'Sta;rý-__ lzpa_nj__j-_syndziç_uSjˇž který

fisftlaııenakovnec jejímu n=eVżl,?IS§uí-m
Otzcem. šDaQ1kO'fr:0 V azżs 1 e -n ja: ž;;L0-.-
tynka; , _pr.acO~Vží:t á; Ť a, >Štěl€lIíá4 .ž ;,.dCeruŠk.a
jšafilačøfv-ä,,'fl ł.S“táVá.- a_S`e× ŠÉ.aSit§n0iu çhøtí
ad-“OxlS;tOžr Ožv ou mio-tıia “ z -vůlijzż =ì_€h0_ » _ rofličů,

I ' "

nzebuoi Zaľìíbfliflo Se.fl'1uu_j1ejí;dLQbré Srd-€__e;,
Ékťeuraéjí Ošzeżt_=řujev.= S`-;j-_zl_.äfSzk0ıu_ cizí. d_ě=tj“zZa
nalçaž_lìV`é _ z nein;0zc.i“_.zi;-“= as ýDzek;Í N a ~ “=žOL-"
BI 21 'E k 2'LC_l1: a Syn _C'hu‹dé_ _V.d_OVy Šav-
ÍiŠ`"an.k0NÍé“;*_ `Vd0f\°ry p`=O .u;čìiÍjél`i,a ľza D0?-“~
mo-ci d-Ožbj rzé Í; S.lječfl11yzz~. "lętìjf ÍVy'S;ł”ud_Lıje

_ _ _ _. _ . .v _. _ _.\_ .› -. ., _ _ -_ _

na lékařę. Pe_č-enými Oplatky byl V
ľllläťđí Éažlìžvżen aj 1ty.tfl(>; çıblájżly ztéž.jjĹ_`l1=llaˇ\m'ín“š_
Z“a€ì1.fľ_0<Íz‹*3n1_ Dlříìmü jaaıfı-í Ă Ša.f1`ánšk'OV
takž-e mzolıla na Stucliích Sýñachudè
ı_;;ˇ\7z.y-d<rž„~e_tzìz_ _ _; fi; jin -4. ;.~-øřv->~.-A ˇ

_. ' _ - _› › _›- _ __- .v “ _ v ' J _ _ ,-4

v_ - - ˇ . ˇ

_. __ A _ . _4 ‹. j _ - - Q

 _
, ., ._\ _ _ n-` _. _ ..` --3 V ._ _-. _._ Ý. ' _ 7. .. ._ v
-^ . ø _\ _ .-_ „ ,›_, , ,_

Ťclfipłňkay Z_kÍráÍi,l.«Ĺ„a dokladech!Ĺónıezjil.
- v . .l › - . _». _ _ .__ _-_ -.~.- ._ ' 7 j . `:. __ -_›_:.. ˇ -„-- “

___1Ť_1§l IJQu_h Oıu,._.._c-itza_çi3_ Tí1n', ale vI1Ĺì›š
Č?911Qj»_HGZfI'&Éi1_Q,fí b&_aSDíšeaj je tak vıfıìıfzak-“~tickë, _zj=žf> ~ _„1_11ı`Íš.ž_e1jı7ıa „ je _ ;jć1a~DO_ťučitži žvšeżm;
1Š_Í@-ÍÍĹ ž .Q“ł1lÍë`ilÍ Haążšl-ł,ë~ů 1“-l0żL1“*tlzìflzl_żëa;; 511-‹ž11_‹É)“řitĹia Sie.\-- - v.. . . .

l11“«b;ì_11=3f_ i akjařesfanszkê jjlmfsafiaky,= .L
4._ › ; v'. .I _ - ˇ _ I J _ - ‹ V . n 'r _ ; . › 4 _ _ ‹. A-Ă--nn..-.. ønv.-nnnn _ _ :~

^~\-- - - -- “ı _, _; X. l_ .vč -v _ _ _

  A
_.‹›. ~. ' „x“v.. . › . .;. _ .›-‹_ . - › . .

z .. 7 : ˇ- j -*' _

.-›~ `- .,. . ._ `„ _: “

jünd: aljaffa'èăŤŠÍl in đéiì
S`ta*n»Z'er1_ und dèf1A*'Lö”g*gièn ““đe*Š

ˇ ` - .n,._.- . _- fl..›._...: .. - ˇ. _ z v . ø

_ v:-nz .ˇv. -_-. -.ø. -„4 _-v... . . 4 \ zn v-.~. - n..“

_ ~ _ -_ „ - -,~_ - z. -._~‹-;_ ._ .- --

1-Past Oznłšisixč“ět -.aìıtojr A. něj“-zz
jin ;p=a13z='e žij'-l““^z žťıž-ażf_±±éžììflalíšóI Ť Zana-les
auměníł ,ž1 -lžzfejim énìa p~amzá“.tek flvžfe
Vzatik_án.ě“;ž`É'~fl'ÉUžìl f`?-'jtěchjšøë “ avS";v-ıìý C"-11 Znìľalo.-S`"tâ
hailnëllˇ=PS×fiýcahf“~;;ëiiIıac_hžf`;~ì S_I‹“=;.~§ç.ìi»ı;1=i*é

laajžımılëıeøký všfvìnłi řPaøunšlv'ađ»ž
_ .-`

*;Ťš“a Í?jjkłažvèléfiäù mÍö1žnOu› ÍŤ O“pat~řai`tlì"“ L
si tak lvxžhì›Íá1filSpıšóváı
fıćı - “ šfflť Silxťjìhašlıšaê akflpfi fı~èš1xá.żš1*š

A j j
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Raíaelových ve Stanzícżh a lo-ggizích
vatikánských a aby seznázm-i.l ti 'širší
okruh ětenářůr S poklady, jež skrý-
vají zdi' Vatikánu. “ Úmy=Slem idlěì€~
pviszce bylo, aby všichni; ti,“ kteří “u
p-říležitosti nıilostivélˇıo léta navštíví
Řím' a budou oàbdivo-vatí p==am.átky je-
ho, "Zejména Vatikán, měli tˇv rukou
průvodce, který by jim vše vylo-
žil aby dovedli pozoflrovat krásu u-
rm,-ěl.e~ckých perel. Tam jeví se pravý
pokrok a láska k umění, které V
{.".zírkvi tak bohatě žijí. Tam diváko-vi
rozptýli se mnoho námitek pro-ti na-
ší Církvi; neb-of Z děl Září nejenom
víra umělců, ale i vznešeno-st Písma
svatého St. i N.. Zákona. Stačí tu-to
knihu dobře pıoěflísti a čtenáři utvoří
si úsuzdek or kráse děl; což teprve,
uzří-li skutečnost jejíž obraz si jen
tantasie jeho dříve vytvořila., ve
vší její úchvatnosti a nádheřel. Není
možno, aby potom nevzpomínal ča-
sto na ony krásné c=hví1e, zkždy bylo
mu -doflpřánoz spatřiti věčný., křesťan-
ský. Rím. -Do-p-ožru-čujeıne ii těm, kteří
nepofljedo-tu, do--;“.“Řírı1.a_,r ale Zajímají se
O umění. í . ‹i -(-la-).

ˇ DR. MICHAEI, M-ULLERz
DIE FREUNDSCHAFT DER
HL. FRANZ v. SALES MIT
DER HL. JOI-IAN1\IA FRAN-

 ZISKA v. CHANTAL.
_Verl.a.<;* J. Kös‹el--Pustet.--M~iin-

Chen 1924, Ť Kč Z4“_..__
V -do-bě potupných náhražek přá-

ľ!J0Btiz, .i>*řiná.ší tato kniha .krás-ný o-
braz opravdového ;p=řát=elS=tví Idlvovu
sv. duší. i _

Jasně- rozlišuje přát-elství .duchov-
ní od smyslného, “ÍukaZu_j›e, „jak seÄ..

, .

o-bo~j1ř.jeví» a nejaké má ná.-sl-edky.
,,Go»tt=e=slieb.e ist da.ser_Ste Mot.iv und
letz-te Ziel der Fr.e-undsžc-haftsliebe.““
żv Str.l35_. -._-“ Es isteine Eigen-
schaft dieser Freundschaften, dass
'sie .die G-egenwart . So. wenìg. fördert,
als die Abwesenheit Sie entkrättet

.telaty1í,_-...._n;ln_y_ch________s_obe.ctyí___ .-.a_______nze.1.Lpìí“m.=___..

und beendlet, Weilvder Grund - Go-tt
-- ist überall. -- Str. “13'í-. z

l Kéž se podařítéto knize zasadit
květ duchovního pflřáztelìství = .aspozň
tam, kde“ ho nutno přzedflpozklášdat' a
vykořenit Z duší bratří chlad a 'ci-
Zotu, t-rhající po-uta ideove j›e‹d“no‹ty!

' ________1'._.L.. .

Ú ADALBERT STIFTER: ˇ _

ABDIAS,   
Brìgitta a.Heidedorf. M

.-Tři povídky. J., Kžösel-F. Pnsłęt,
München, 1923. Cena 8.50 Kč.
j Mluviti O Stiitzrověřvýznamu v ně-
mecké literatuře, Znamennalo. by no-
siti Sovy do Athen. Jeholiterární dí-
lo došlon plného- uznání od pvožla-
ných kritiků, -- Uvedené Dť0-vídky '0-
dflehrávají se v romantických pusti-
nách. V prvé líčí spisovatel nemilo-
srdným osudem pro‹ná“s-1-e-dzoivaného ži-
da, V „Brigittě“ ukazuje nám pravou
lásku manželsko-u, třetí po-víd.;ka ko-
nečně je oflbrazemflobětavé lásky Sy-
na k S.tařičký“m ro-di.č-ůjm. Ušzlechtilé
tyto povídky vynikají -jako veškerá
pžrosa Stìitrova jemným smyslem pro
dro-bnomalbu, krás-ným biarvirtým, líče-
ním .přírody a Zušlechťující tenżdìencí.
Proto možno- jekaždému, k-do chce
sáhnouti poněmecké k`niZ.e,_ vřele do-
p‹o~r-uflčitif. _ _  z F, B,

MEMORIALE VITAE SA-
CERDOTALIS A CLAUDI-O

   ARVISENET.  
Sklad: Mechliníae lfi. Dessain. Gel-

9

na _8_ _ Kč, _ " _
~~Kflížťęč;k-až--na;----p-1=vy›-~-vpo›hled---nepatrn»á›~L»-

zx přece tak bohatá obsahem a my-
šlenkarni opravdu-. k“rá*sn“ými.~ CeLý ži-
vot kněze ve spojení s B-o-žskýnı
Učˇitelvenı ra Mistrem je Zde lvystižen
sa tozlik tepla jeho lásky pro ty, ,kteří
`pžl-ní svědomitě své po-vinnošstiľi vý-
strahy před Zneužitím Svěřezného po.-
kladu, že je vhodnou příručkou kněž-
ským .me~dìtaeírn.'n -Povzbużdıí, po‹tě_ší,
pouěía varuje a pro-to Zasluhuje co
největšího rozšíření už v řadách bo-
hoslovců. _ --r.'--
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- , .v z ø _ -

_ , 5 _ ___ n
V _ _ _ _ Ĺ ` V ˇ-__› _ _ _ .

` ' , _ “ \ . ' ' _ __ _ `i c  likuinraeoá-koš ZAsLANez
Školské Sestry 6. S.. F. 'Kı_°áI,.. Vinoiııfifláđšľyfl. Korunní 4; s Í _  'j

_ j Í __ ,`,Dějin;yŤ duíš e“__ biahoslajvené Terezie; - od ' Jezˇolátka, tranoouzskés karmeiitky
Vlastní, velmi zajímavý a poučný, životopis, psaný na _roz_,kaZ představenýoh.-_- II. rozš._š'
vydání. Cena 12'K,_Íč._É“ _ i „ -_ i __ _ _  _ e ~

_. J ejíboj taívlítězství. Živo-topiskonvertitky nejnovější doby, Heleny Mostové.
Cenaiľíě 5., (Referát příště). _ 4 _ í í _ _ - í i í ._

Ě Životz js v.kÍMai*'kejtys Aiaooque, dlenľejnovějšíeh pramenů zpracovaný, S
_$ íilìustif. Cena Kč 10. í › _ I _ v í v _ l n  _ l -i

s Živ0±,5v,_M3,1-k.ę'gyí Kortonské, .veliké kajícnioo _XIII_, stoie_tí,_ S 5 siilustr.
Cena Kč s i I j _ Í j _ M  í ť >
 _ Živoít SY. Gabriella, Possenti, studenta' .Z ířádu papsìoniřstů, velikéhof dìpvo-
tvorce j a Světoej finejjsnovějjšai' doby. Cena Kč 10':--. (Viz. z_refer-at). ~ _  _ s _ s _
í _ _Žiì,-01;d”,_g1n_.Ižl_e_bnioe B_ožíiGemmy G alig ani, dílo uohvfacùjící mystikoll. Cena
Kč l16ë_____ p'oštouˇ„1_6f50ý. (Referát příště), s s '_ _ _ i _ _ _ _ e e
Ť _ Svatá.hlo_d'i-naGeInmyrGa1ganii, d=oíjint;_aváíp'obož_noSt k rpřehořkému utrpení

oBøž_5kèhø pspaigitoplo, jak ji sám, této elužebnìeí ,Boží nařídil; CenaKč 2'--. e _  ř_
._ _ Z ázjračjný„_kří_žv_ Limpias, dojímavý,,Popis_zázračnýoh zjevů ípozorovaných
na" křížăi iv řLimpiaSı._ H., lo .nejnovější ,Zprávy rożšířjeněs vydání. Cena Kč 5'-._ _ Í  _

_ D`e_víítˇidenní_jpíobožnostík Sv.l_r_yGab‰rìelu Possentì seetrujčným jeho
žìvotopiSemkK_ě. 1`20.i{ l r I 4 ^ __ M 4 l  ,.

_  _  _ S v flťý J ina za _ T 3 áęlá lš, vęıhýpømøønžhvťčžhýøh záıøžžżøsżøøh. úvaha n møóıiżhy
l j Se s tr a B oni gn aj Co n so lat Ja .F error O v á, služebnice Boží zl ě řádu íNfavští`vejní

_i>z_nyMnxiø.-(Pøflnaøhpříště). -zz-   _  _ ř j   ř j  
Scsjtryf _Nep0skvı~ııěıìéíhoPočetí P. M.j_PřeP_0vr --ÍNaŤ Šířavč. l z in _ - j
ú _ - Maxf“ Schmidt S. jJ.:Vı_`oíh;o_l_ ůfctsypkì `Srdoi_Jeižíš_Ovu.- Příručka pro smírně
øhêa; 12°--ran-n.n 558,_í(ćø1óp1.řvaz.)oønfl80_Kč_(pr-i _z=.pøı.ž øhj.  22Kč). --_ rnniaa
.Aľ0-'ijfiíiłìní (díl I.":»í_U_v-eden_í. do ducha. S.mí1`ných_f o_b'ěltí) aslırfiodlitebt (díl íII.: Pobožnosti k
svh.s*.ipřijírnání amodlitby)-,“ [která pilně odpovídáüohsahemi Svým -potřebám doby _i duši
aj úpravou; svou jmodernímu" vkusu. -_ í _ 'i _ . i t „ -_ _ _  j í Ň

Ă N a.~rozcestí.'Jinoohůmí j ap díívkámf Épřed volbou _stĹavu.__ Stran74. Brož.
cønnraKč;“Døj±ø_nx1ááøži ziørx-nh_‹,ż -nnn jisťšżnhnnžıè knížky nøúámiżnø. (viz ø
obí°utknÍjŽkàch rrefe1'át).- Ĺ ii „ * U _ _ _ “ e

_ i _ _ _ . __ \ .-_ . . . /,Q ' ' “

DědìCtviíSvafoŠ_ašı3ÉSkë Prahalv --_ jflríądčaňy. t _ j  _ I
P. Fr.iŽák J.: O Svátostech. „Soustavné kat. Ťvěroukíy pro ~1íd'“__ đíi III. eStra.n
672. Cena 4'0__Kči (pı`o__ členy Dědictví Žš8_Kč;,kromě,2'20 Kč- n;3,___P0š±óvnë_) _ i
V.ÍK otı*ba ;P_ı“iaIıa li, Pštrfosovajplâ-8. _- j  V _ , _ _

_ j ._ _ j _ Em. ŽŤ-ák: .PřÍe„d Gol.gaítou. íŠeSt .poetníoh.ìv_ęčí.Š. Stran 64, Cena Kč.“ i _
Matice Cyrilometođěiskpáìv Olomoucìøf j j _ ._ í * _ jí W _

   .Di-_ Jøfløfpøíspižšrız -_Kifl±ø1ž‹zı;á_ -vjšxønhfl. “ on II. onøhn in-øjjøzıžnćtnn
podle osobnosti.: Stran" 282. íCe_na.32 Díl III.“ O Bohu Stfvořiteli. Stran 726.. Cena

Kč.,(Pro členy, Apoštolátur j,cienal'Snížeı1á.) j _. t ” j. od A
, í _ Bì.oıná, š Ke.ın`*píe.n_Ský_sŠłRůžová. zal:ırá_dka.jCena 3 _ í _
„Tiskové dvıižstvo“5,l'h'adeíc“K1°á_,!ové.i _ . ~  _, _ í _

_ avel:Przahšfda; sv.fJ a~Iıíu Nopomu okáin. „Čas úvah“ sv, 299. Str. 70.
__sCQI1[8'3560_íK.č. _Práce,_í.založepnánsasrozsáhlém Studiu _praìmonněm, přitorhi 'však formou
krátkou avpopulární psodávajíjoí _nejdů1ežitějšíj a jnejno-wější věd. objevy na obranu úcty
svatojanıské.& Jistě veřmi pro_spějle__fnašimí osvětovýmj pracovníkům k jadrnému poučení- lidu.

f _* .et rygfa-Lu ti S 1 av Péče o l V ou kovsjk o ny mílpád e ,ž._ _,,íČaS_ úvah“ sv. 298*
}StI_'an 20.'ŤG'ena T60. 'Pèkné, j praktiokéi pokyny o_~_Schůzích fa ' rpřednáškjáżchřs Spolkoyýoh,
jàkvjje jzíššiñvé vtlasitfl-.I pastorace autorvyřtěžíi. --›~ í_()bě_íkr_ı.ížky*jo.pět p1atněe__ipřìSjpívajíŤ_ k
plněníúčelu_0svědčenýohs_jíž„Časových úvah.“ ._ _ i - i _ _

.Q ` _ . V : _. -- - -_ _- _ _ I _ _ _ “

` ' " z“ : ' .` _ _ -J

I'



“o_dì"ídk___án"í Šëě-_“d;stav_evěčnš 'vèků`V'_nejvŤznešenější:_ Proto nosníží ho 11-ikdo_ as n”io'podlsli1noom'

_ ` _

. _ ` I'

_ _ _ n ~ _ __ ` . '_ __ ^ ___

Jose? Bìrııbaum vlBrtnìci. Ă _ ˇ' “ “ _ Ť _- ˇ
_ d _ P. Fr. _Hevlíček: Utrpení Páně. _Pa.š_íj0_vá. výpravłıá ˇ_l'1ra,o o 5obra;zech,s

Nové, pietní Ízpraoování pašìjové látky, sv němž osoba. Kristova neyystupuje, a. přeee
účinøhhınbøhý.  _  V l _ „

Nepomuk Fr. _Skzala, 0; Praom.: Boží mlýny. Drama _o 4_jo_dná;ních ds 1
proměnou. _Mod. typy n!a,tiskla „Humanečř V _LetovioícIì. Premiéra, 8 ve11kým'__úspěchem
provedena- V Praze Merìánskou Družinou edívekd ul Milosrd. sester." _Dràme, jfixiající __svo1d1
tragikoulilušleehtilou, krásnou ideove.: [_ Ť __ -Ť V  l s
Dı~užs_tvo,r,Vlast_“_v Pıàaze _ll,_„ ŽitI1á'_2ì6-A _ od _ _ ~ _  5 _ Ý ,__

n _  Sìočinke Z Le„żarletu_.d Lidová hra o Í5 jednáfnícohýl" Dle stetjnojmennéälpoivídky
B. Melanové ”(v _,s,}Ludmile“ sr. -1916+ r._XVlII. sv; I) zpracovagl 8. pro jeviště l_d11Pì-'3»Vì_ì
Front. Sobotka-Jablsoneokldýflo Cena 4 Kč. _ --_ Hra; jak již _ Iıázovr svědčí, jeťz doby
váıøčnè z, v ni dnkázánø, _ jak iüdv pønnx-ónn _1flzfl,x,ø±č  rnnüžø vyhvêshži __“h1z,hý ø. Krásný
kvítek štěstí. Jednoduchá dekorace - dva pokoje --- usnadňuje všude pı`_ovoZoVati_ tuto
hru, kteroumožno i nee rnejohtıdšíın je_;vi_šti. se zdarern ~Soh'ré.ti. '_ s “ s “ Í Q

_ - : ıı " .ˇ ˇ' __i _'

_ _ _ _ . „_ . , _

s  ZAHRANIČNÍeNAKLADATELSTVí_;)_    
šˇìerdeľrfi 8“ Co. G;.m.b;jl`l.zverăagsbiıclhhandlung FŤr=eì*burg in _BÍrl*eissfglaıız` u l Ă

_ _ Handblıch der Mysetìk. V_O11Í "rAuguS1?z Poulaini. S3 d J. Freiey ›_Wìe_dergabe,
Zweìte und? dritto, “ gekürzte lřfıııflage. l '(35-55 Tausentl.) (Aszetische Biblíothek). 12?
(XXIV ii. 564% S;)_Froì'burg_ì. Brf; _1925; Harder. G;-M; 6.50; gob_ in_Lei1iWlaııd. G.-M. j8.--Ý-_

Die F“reżs«ken der S_”i'xt_inissehÍen Kfarpelle _ ıınfd Ra_f'”f'a_els«FreSkon in
den Ťäjtdein Zen und/ do_nLoggie'nrldŤeŤs Va,fçsìka, ııs loeschriobeľn l Uzrıcl derľklärt'von
Ludwig Freih~er_rn Ťv; Pa„s_tor_._ Mit Tefeln. 12*3[_(VlII _u.. 170 eS.)__Freib111'g_ì.“Br._1925,
Herol“or.Geb. in„Leinwandd “ Ă Ť Ă 7 _ ” Ť "  ” d Ĺ Ă4 ,_ - › „- _ _ _ __ ~'_' _ ' _ - _

Lnìbraìršee Blond 8? Gay Pjarís*3," Rue Garanciěre. _ _ e 'U l r
- _ _„Ln'effort_ Ca-etholiquo`Franç_aì's:“ v `* __ _- ` Í V _ V1 ął __
' _ Nroli.J;Briolout;L”E±1Soignvement_d=u_Catéchiesm_o *en_ Frenęe Pages

123, Prix 4; fr0Š,' -_ Ý Ý Ť _ ' A -. l “ › “ _ ' Ý '
_ r 1%-øsż. J. Bxiøø'n~h=_“L'E"ánøfl€diøh flnz oıęx-sgsć Exàxxsçąillfl; l Pages d12j8;

rx-1x4 fxøz. s _   _   _   _  
_ L Nro 3. Jean T`erre“l_: Les- Semdsaìnes socialos. Pages 11.2.lPrí:›c 4 _,sÍroS.‹ ˇ L

Nro~_4. d Victor-e Buoa.ilzI__e:_ Lens dJ~e_oneSse_ catholiqueľ fłc_a'oçeìs”e
ďaujoürďhuì, Pages 124. Prie 5. `freS. d _ - -Ý Ă “ s _ fl

Ť _ Nrořö., Ef. LaŽ.bol`le, PortÝ;bo_ouf et Quilibi: Lie. livlre łseołdaire oaotholique
Pages 14o._Pi_vixs5 fm.   L _ _ s se _ z _ j “ _

` ' ` AlmesnaohlCatl1o_liql\1ed français "pour 1925/Pages 544. _.Prixd5çfres.l“« A
` _ _ 0~etěclŠıto.fraı1couzsl€ých _kni_há,eh, Zprostředkosvanýeh dnàim laskevosżí dpd. -P;
Neumsaflnez 0.54 A., přinesome z"prá,rvulV 5; čísle. Ť “ Ť Ť *

_ . z , _ z r
' _ I _ V ~,/ ' _ A I . * v - - ` ' ` - ' ' ' " ` `

 'Uňio _A$p_0Stol~i`ca_ Saeerdodtdum sae_cI1_łariı`ı,1ˇ_n a. SS. Cordo .Jesıy `“Je_
původìı' freneoluzského a. rozšířena mezi katoli'cký_m k;lere`m _ na celém esvětoěgl »Výzıiiam
jeji spočívá Ý~tom;žee snaží se iv m'la.dém knezi udržeti ducha, jejž si osvojilrv_Lsesınină,lři;
Má za;bıť:ši_z__ı_s=ìi:ì“,l aby _ nebyl" s duše; dneomyst-ovy Setřen onen drahooenný pel '(SvětjąsvětSky
sm_ýš_lojQí_oíL spol-v.bra.tři řikají_ll,_,lprachř') .seII1ìhářský,_ který dodáovázzmladdému Ĺknělzi
Zvlý.šĹtní pO_dmaň'ujíoí důSto_jnosti.~_,,eS'ta;`v “-kněžský jest staveobětavésdláskey a*hrd_in'né_h0

Iedà sám '~kı1ěZs,‰je4nž opustıl tyto svaté _ideje._“ Kněz musi stále“ Svůj _stav1idesáIı1ě p0lsuZov__aí:,v
ehoeżli;xůstsetirˇknězomˇdobrým. Právě li tomu také “sŤměř_ujo Unioá ep“*SfioIicá.._l.rz.lrČl“enoirë_
spolku toho se zavazují, p1nít_ì_Ídenní_ pořádek es denními psovinnostmi; ta_.k«j»ak byli
_ve-deník tomu vĹsem_ináři,e Zne.men__ají si body,_jeđnotl_ivé denněìna. ko‰n`trolním1í_SetkI`1_,
který posílají měsíčně k na._l1I*édnutí.- řjêditeliso›s_diecesní slšup`iny._ -V-'-.  Vy,ÍII'ı__la,dí_f přátelé,
kteří letos opııstíte seminář, přihlaste se už teď za členy Unie ˇaøpoštolskél _Bliž'ší
dotazy milerádo zodpoví 2. info_rma`c_e podá. D_r.Josef .B erajn“,* katecheta “~v_Pra.ze:II
lıısv. A_nny,dJečnsá ul.[27. "_ - “ ~ _ _ f _ L  _  ~°"f l
U _

“ v _ ~ _ ^ . nı _ _ . _ _

‹-‹ ` ~ - _ _ . ø . 4.
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ROČNÍK 56. ˇ . A 1924--25. í ČÍSLO 5-

ˇ AIAITER ASPICE./A   l l
t Matko bolestná! Mohu k Tobě pozvednoutí očí svě,

syn nevděcˇny'? Nemusím se bátí, že hříšností svou tu urazím
Tebe, kterás v moře hořkostí pro hříchy naše pohřížena?

` O,~María! Sv ato stí anděly předčíšjíž od početí svého.
A přeceBíìh j'eště vznešenefíí posvětít Tě' ráčíl: b O lestí dal
účast Tobě na spasných mukách Syna jednorozeněho. ~-
A tak jako Syn od lásky Tvojí tělo sve' oZvěstování pří-
jmoutí ráčíl, tak Ty nyní na Golgotě, na místě jeho obětním,
bolest od něho příjímáš, aby bylo dokonale' spojení Tve'
s Bohem - ,-- z l

Láska a b ole s,t věnčí mateřství Tve' korunou ceny
nevyslovnes Mílovaní a obět' tak ,-nerozlučně spojovaly Tě
s Velekne-zem naším v tomto údolí slz, že nyní věčně sjed-
nocena zůstává í sláva Tvá se slávou Královou. -- A trůn
Tvůj, trním věnčeny, je trůn zlatý -- - _

“ Nuže, pohlědní nyní s vyísostí sve' í na èmne, Matíčko,
a na nás všecky, kteří jedíně po tom toužíme, čím žívot
,Tvůj cely' , proníknut: po spojení co ,nejužšimıs Ježíšem
Tvým. --.- Vždyť On sám k tomu nas povolal, abychom
u něj, co apoštolově, dlelí stále co nejblíže, abychom í do
Srdce jeho samého vníklí a v něm na věky přebyvalí. A brzy
chce jíž dovršítí smlouvu svojí velekněžskou s námí, chce
níásvtžž k Sobě pozvednoutí,  aby se rukám naším na oltáří
svem . A r

'Než--kdojsme my?---4 “ S . í í
A Plaıněˇnek lásky žíví pv nás mílost Jeho ,' brázdamí hoře

„.a„-Í„r:Qs.o„u,,-leeslzmzdělávátvrdou..,půduflsndlcíenaších....,.»Však.,slabost
naše každou chvílí hrozí » zpustošítí, co dosud vypěstěno,
hrozí vydatí vínící Páně ov nás v plen nepřátelům.

 A A S proto příspěj na pomoc, "Marta ! Ty, jejíž r srdce
vznešene' .bćlagníjícat lás ky zapělo, aby pak mečem b o lestí
prokláno bylo, Tys pravou svatostí šla cestou. Nuže, žehnej
nám, kteří po téže cestě í kráčetí toužíme ve službách oltáře
_Pá'n__ě. O, vypros nám, aby láska učíníla z nás
apo štoly, vypros nám, aby utrpení učínílo z nás
světce! Tak ke'ž staneme se věrnymí o b raz?/Syna
Tvěho í pravymí dítkamí Tvymí, y ,

p l o Matko bolestía lásky! .
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V KARELVÄLKA: _' _
 PREI„ÁT D1-. JOSEF POSPÍSIL nosil/IDESÁTNÍKIILM.

i (Pokus O ná-rys jeho živo.-tního díla.) í
_ _ .

„Duch Sušilův u nás bohdá nevymizí nikdy. Družina jeho, věrně
kráčejıc Ve Slepzějích V'ezl-ikého mistra Svého, Vždy znova probouzí
a oživuje ideje jím hlásané a odchovává mu nové a nové Stoupencze.
Jednomu Z družiny té jest česká. Veřejnost katolická zvláštní po-
vinna úct.ou., a naše „Růže“ Z-Vláštní Vděčností. Jest to Dr. Josef Po-

/“ 441Spis-il. ) J .
Tak zahajuje, pęřed 30 lety tehdejší b O-._1hż os 1 o V ec , a ,redaktor

,,-l\/luSflea“, Jan Sedlák, Svůj článek o p ro Í. .D r u. J os, P*o›S,p*í_ši-
lo V z_i 2-(“p=`ıři příležiito-Sti jmenování jehoz -k.a'noVníke'm _b.rn.ěžnflSkým=)‹. A
letos., .téměř V den prvniho Výročí ú m 1“ ti d ok t O-,ra Jana Sedlá-
ka,ŤÍ) dolpřánofl oslavìti oSzmde~Sátý 1 rok života ,Vzácnému učil-teflli j.el1‹o-,
prelátu a gen. -Vikářo-Vi' dru. Jos. Po~S.pišilo.Vi_. .-- Jak pżožehnaný Věk
--› a kolik to nové práce za dobu tu třiceti le;t vykonal! A ,přece --
chcemze-rli .aleSp“orň »dle Skrovné ~ možnosti své Oceniti .ži-Vo/mi p“oSl'á_ní
a dílo našeh.o~ milovvaného jubilanzta, ta .chceme-li ukázati i Význam
p-řrkladu jeho, Zvláště pro nás, bohoslovce, nemůžeme ani V-my dnes.
VS"razn.ějšíěch_ .Slov k .úvodu najíti. L

ëOtzí”met -V prel., íP*o=Sp\íšiilOeıVi pıì"le»deVšÍ.m největ-zšízho„ Věrného žá k a
Suš-iloąv“-a. -- Celá živio-tní ečinmlozst jehoz, tak rozsáhlá*-a při tom
liluboćká, jeví Se nám jˇak»odůSlezdné “pr'o=Vádění Velikého odkazu -otce
Sušila, odkazu to neomtezíeiné lás-ky k C-ríríkV`i a Vl .a S ti. „S ato-
.hoto tedy hlediska -~ pnoıgramru Sušilovza - nej-lépe Snad lze pocho-
pfrti a V y li či ot i dílo ìu*bila.ntroflV'o, jak je již V alumnátě začal, a*ja-ke
V něm Ve Všech SVýfc.h.úřa.dech a hrodnosteľch až Ido těchto dnů Své-
ho oSmdeSáti`le'tí Stáìle pokračuje“. _ p  p

S „Boho-Slovec Pospíši-I3) byl jedním Z .oněch _p=ozslednic“h, jimž dáno
bylo Doslouch-atąi Slaméhzor Sušila.. Vstoupil totiž do alumnátu brněn-[
S-kého r. 1866, a Sušìlovy přednášky Z .N›OıVého Zákona rnavštěv-o-Val
V II. roč., tedy 1867-68, až do“ konce pr-oieso-r.Ské činnosti Sušilo-
Vy, t. j. do Velikonoc 1868.4) Třebzas Však Z německého (tehdy ještě
je.d:inéiho=) gymnasia přišel, přinesl _Si= již S sebou S.ilné uvědomění
národní a ideální- založení ducha, jako mu je t'Vštíp`-ilì Vlastenečti pˇro-
fèšóézriee íesmiáeêh eVVn±ø1‹,ee zx s,ziv1ráš±ê» AMnťêflz‹Penøeházı‹fl,ssA k±flfýe›
Stal jeho věrným .p‹řit'e.lerm. Í J .Srd‹.cìe' takto - Vzychované ˇ a duch na-
daný a probuzený' byly nzejlepší _pů“doJu, pro působení Sušilovo. A
__;7;________ .ø

J r 1) 1×/Lnsennı r. 28. (1898_~94), Sešit “III.  -  .
2) ot =8./“V. 1924.   “ 4  
3) ]N.arozzen *7. května '1845 Ve Velkém `Meziříšči. Otec byl šaiáľřem na

Velkovstatku 'Lo‹bkoyi.ců. Obecnou 'šzkiolu navíštzěvo-Val již V 'Rudíko-Vě, kam
Zatím otec přeložen. Po ab“_SolVoflVá.n'í normální školy Ve Vel. Mreflziříčí od
cl“r"áhzy úředınické zachránil 'ho zkapla-n„ P. *Klinkáč, jenž mu _dop\o~mo,lil nta
Studie do Brna. “ S .

4) S-ušil Zemřel brzy na to, 3l."kVětna t. r. VByS.třici-po=d IˇIo-Sztýnem. Ĺ
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vskutku --=- Sušil VĹk1'átku çlozvedl zís-kati -mladého bo-hoslovce cele.
pro svoje ideály, La z horoucích slov mistrových a příkladu jeho vy-
Iìůstala láska, p›odo=bná lásce jeho: láska ke Kristu, nevěstě jeho -,-v
Církvi svatié a k _n._ár0~du ohronženému, Snad neměl Sušil posluchače
Věrrnëìšího s-4 a také důslednějšího“. Nebıoıt boflhosl-ovec Pospíšil ne-.
Dřìučil se od něho pouze jasnému r O Zp o znání pšoŽ&đ_aVků_, na
k.ně[z,e své doby k.l.adených, 'nýbrž také Lhıouževnaté práci O splnění
těchto ;ošoı_žad~avků, o rozšíąřeıní a prohlıoánuben-í studia kolejního- stu-s
diem Vlastním, sšo“ukro=mým. Pěstuje tu hlavně oçbory, žov kterých se
vůb.eC nepflřednášsesloí, a tof zvláště iilozsoiii. -`- (Nedostatek této V teh-
dejším tlheıovlozgickíém. studiu Vylcì-toval Velmi -intensivně a do-vedlz 5
to také patřičně vyjádřiti V článku ,,Jsme ,již dostatečně připrave-
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nì?“ (Mus. roč. III.). Obzdivuhodná jest tu .bystrostipostřehu,› S ja;
kou již-»V tehdejší době. upozorňuje na čazsoěvou, pastorační a kultur-
nı nezbytnost studia Íilosoíického.) J ˇ . ˇ
íípfrobuzein-ý;  `íb~O“hatsě“" 'nadaný' či Cl'u"ch“" ežˇijl''it tníč

práci produ,kti«Vní. A tak stává se hned V prvním ročníkuphlzavním
sporllupra-czovníkem „M u s eıa“Ť a Zůstává mu věrný až do čtvrtého;
ročníku, kdyz' zvolen též jeho redaktorem („=D.ořadatelem“). Stál tak
»fl- j.akıo› spoluzakla-da_tel Musea tomuto pokladu našemu u kolébky.
Právě totiž to-ho roku, .kdy do_alumn_átu vstupuje ,- 1866 -- .zalo-
žen po dvıozu předchozích pokusech Vlad. Štastného a" J. Klímy
(„Jazro“, „Co-n~cordia“: Č.as~op.is alumnátský V letech 1861-64) stálý
časopis =boho=sloVcůì pod názvem ;,Mus eum“. 8 Í “ ' J

 Tato kapitola je pro nás zvláště vý=znamná. ,Prvním re~d,akto-rem
byl Arnošt Vlček. Nluseumvycházelo ve 14-15 Sešitezchš kvartoz-

`\
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vého formátu ročně (120.-140.ístr.an), a to po 18 let pouze litogra-
Íované. Bylo totiž původně jen .domácím časopisem “boh›oslovců
brněnských, kteříjedině do›ň`p,řiszpiVali. (Počet jich ıovšem -- až 120, 1
V něktešrýfch letech -~ se vyrovnal téměř dnešnímu počtu boho-
slovců“ českých Všech. Po-dobně i V Olomouci mělisvůj alumnátní
časi0DiS „Cyril-na Nletod“.)“ `   “

č Z úvodnížhzo článku a jiných zminek je patrno, SŤ jakými překáž-
kami jim tu bylo zápasitìı. "Nebyl to ani tak finanční nedostatek, ale
nejvíce ne~po‹cho›peni a malicherné námitky a útoky nebo lhostej-
nost. bohoslovců samých. (l) Ale píle po-řadatelozva ia spolupracov-
níků byla neúnavná, na tak, třebas 'původně jen pro brněnský kruh,
.pokračflozvalo Museum utěšeně V plnění úk-olů svých, jak si je při Za-
hájení Vytkfllo: 1. pěstování samostatné práce alvše-
st-ranného Vzdělání k boji O zachr-áněn'i .národa od
atheismu (_liberalismu); 2. pěstování jazyka mateřské-
h O, kterého si tehdejší německépstudium (Střední i Vysoké) vůbec
nevšímalo-.. A kde byl ideozvý zdroj zn~o=Véhno časopisu, který dovedl
,Všechny pflřeikážky a flnepřátelvstvtí“ p`řeko‹nati a časo-pis k „pO“zdější.mu
rozkvětu přivésti V-y-?í~f_' Byl to tprávě _d u cżh S u š i .l a, skutečného tak.-
to duchı. otce Mus.ea.ŠPo~ZnáVáme? to hned ze ;z`ahajo‹V.acího“ článku.
I. ročníku., kde se piříjno narsloVech.jSušilonvých staví. Tak »cituje .pi-
satel památná slova Í jeho Z úvodu iko-Výkladu ev. SV. Matouše, jichž
tu též my nemůžeme neu.VéS.ti pro 'úplnost obrzazzu Vůdčích idejí
prvo-tního - i nynějšího --ˇ Musea, i Sušila samého. 1 j '

_-“-í “-- -_ „Očividněj ruka Boží nás chránìla (t- j. V dos.aV.adn'ích ději-
ná0.h);` ażlę pzamatujme, ;'ž.e`«Bůh nechrání, národů, kteří se svoboıdı svých ku
podpoře' náruživovstí do-Vo=láV~ají, a že svoboda ,a národnoflst jen těm se za-
chová., kteří V obojím .tom pokladu 5 nalézají poVí.nno~st k účinnějšímżu ko-
nání vůle Boflžíft " _ 4 - í

i SA na ně navazuje Výklad, jenž, je _ dnes stejně V časový“ jako
tehdy: S 1 7

_ „Neten jestmilovník svého národa, kdo- pořáde ná“ro‹dnost,~lásku k ná-
rodu, Vlastenectví atd. na jazyku Vede, nýbrž ten, který ruku k dílu přičí-
ňuje, Varujícím slovem národ upozorňuje na ne-přítele jeho, ano sám do
boje se po-staVí,.j_ej chrání. před lst.nou č~inno~stí synů ďábelských.“

A potřebu druhého bodu“ programu odůvodňuje Zcela ve smy-
slu znělek Sušilovýchz , 1 í Í -

--_,J.ak-,-smutno, to.. jest,ı.zn.áti_Vzdělaného .,č:l.ozVě,k,a,_sktesrýtııřess ,LeĹ,,J,(lu,§l1o_._-.-_
svého namáhal, a konečně ani toho nedovedü, aby řeč znal lidu, ve kterém
a od kterého _žižję," --J A dále s_.arkaS.ticky: „Naše Vyczhování takovým způ-
sobem se dělo, že více jsme se na.uč.ìli znáti .kosti předpotoıpních Zvířat,
než části své řeči mzate=řské.“5) “

i -_ Jestliže tedy tako-Véto ideály si Museum Vytýč_ilo», a jestliže
Sušil .osobně a přímo -- jak Z narážiečk V Mus. plyne“ -- k  práci

. ` y . _

S 5) A jakvážnzě si pak skutečně“ hleděli tohoto- pěstění řeči ınıa.te-ř-ské V
_Museu,- pa-trno Z toho, že dávali všechny příspěvky napřed po-so-ud.iti prof.

. ` _

MatějiProcházkoVi_, který pak Ve zvláštní rubrice („Strážce jazyka“ nebo
„'=Opolna“') dle potřeby Vytýkal jednotlivé chyby nebo čęisltotur jazyka
Chvälil. “ S ` “ j “ Q ' ' ' j V -
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V Mus. na.›b*ádal, snadno lze si Vysvětliti zápal, s kterým .chopil se
»čilý bohoslovec této -příležito-sti k literárnímu cvikui myšlenkové-
mu Vyhranění, jaikz ji 'Mus.' skýtalo, Píše V „řeči vázané,“ „i- „nevá-
zané“ (jak obsahy ročníků praví). Prvním asi lit..-plo-dem jeıhıo. jest
báseň, V Lroflč. uveřejněná, Má tužba- Tato je Zvláště' char-akteri-
stická pro jeho- Vývoj. Nepostrádá skutečné ceny-bá-sni-cké, -a Vyja-
dřuje velmi. jímavě a vroucně odvahu ipoko-ru mladého bojovníka
Kristo-V`a a ođdanéhofl syna své vlasti. J e to jakoby pravá předmlu-
va k celé životní činšnosti.auto-rově. -Ä T _ V ,  z V. n o

Q Výmluvné jsou tu zvláště- sloka první a druhá: č ~ Ě S .
J ~Citů -mojich mocná síla - -- Vystříhatse kažndšé va-dy, “

-r Z hrudi mo-jíebouří jen, , . sbírat ctností. veškeré, '_ j
T nu_tí,~bych 'se chopil díla, _ bych moh vlasti do zahrady

nutí, bych byl připraven, vsadit kvítko některé.
1 . Vedle této básně, uveřejňuje V témže ročníku' ještě dvě jinépzf
-M O-jej údżo-lí (t.ou“žebná vzpžomínka na domo-V na horách) a překlad
chorvatské ballady Miloš Obilí-č .a Vuk Branško-vič. Pr.oso-u napsal
do I. oroč. stat .apoliog.-hist. Také něco O Jesuitech. .

i_ ' V II. roč. uložil ,básně rázu mravoučné poesie Sušilovyz“ Dvě.
i`uriez(_--e ziskuchtivost a páno-vitost), -Vyzvání (-_-.k bo.-jiprıoti ia-
lešn~é_,Vědě)“;' Z pr-osy-:ˇ Jiří Josef Stro-ssmayer -(živo-to=pis), SV. _Alo-j.
(slovinská legenda), Jesuité ve Francii (delší stat hitor.-apoÍ1og.). -
Vroč. III. báseň Na břehu Dunajeı (elegický pflozdravtrpíc-im Jiho-
S10Vanům, obsahem i,f›orrn.o‹u _- Velmi jižvysżpělozu -, upo-mína.jíc`í
na Čelakovského)L,;. články: Známky -pravého náboženství (apo-lo-g.),
Zmého dennífku (cestopisná črta) a zvláště Zmi.něná_ji.žj delší úvaha
JSHIG již V-ĹCl0=SÍĹi* připraveni ~_-?,,. Z níž .zásady o potřebě ,hlubšího-_ a“ Vše-z,
strannéihıo vzdělání kněze pro úspěšnou pasto-raci, Zvláště pro čin-
nost Sp›olko~VO-u,.stále~ nepozbývají důrazu. r . J . J . _ .

-n

ˇ .Po_,této liter. -průzpravě stává sevie IV. .roč.~ sám. redaktorem
Musea a tak přímým jeho povkračoflvzaztelem a. spıolutvůrcem.. Tehdy
také píše nej-Více. Kromě úvodního a závěrečného- článku' (o potře-.
bě samıoıstatnézho seb-evzdělání pro působení i-mimo kazatelnu) jeto
báseň- Slza. kvítka (líto-st kvítka, že nemůže se vznésti' za jitřní krásy.
se- skřivanem k nebi, aby chvázliti mohla. Tvůrc-e)_ a studie: za-po-lo--_
getická -f- Nezměnno-st a p-okrok V církvi, -hìst-oırická -v- Nástin- dě-

.- z. M - .jepiszu-.alumniátnme-'-(pro---zpr-áv-y----Z---té---doby----V-e-lmi----eenný)ż,---cestepisná--
--« Cesta do Mariánských Cell; ve-dle toho -humflorist.. črta- Z prázdnin
Vraždaa s.amoV'r.ažd~a a“ nekrolog. kol; .Janu “Kol.á“řo-Vi.- . .  V r T

Ť - To je-st tvorba jeho literární V “alumnátě. Zm-ínka“ O ní .jest vědo-~
mě poněkud ob-šírnější“ ze dvou důvodů. -Jzednak“ to-tiž tato .léta Ípří-
pravná, pro-1“ dalšíí-Vývo›j (velmi důležitá, nejsousvětšině známá, jed-
nak- mají -zvláštní! význam“ pno nás, bo-ho=s-lo“Vce.,- a sp,ec..,- Museum:
dávají nám -po-znati snahy a »celého ducha, jimiž jubilantp-ronikn.ut
żžžzølá~xn1á‹1i, nvøkázflıpøzáêši Vrak nøøøøınireøınê xınžhv- církvi 1 včáč
ve vl.a.sti naší; A právě Museuımfl- to bylo-,Ĺ jež ho-ˇ uvedlo ona: --dráhu
literární, Z níž" po-tozm tak vzácné Výsledkyvzešly! Z P o cih-opilt
plně Význam Museaj a. dovedl ho plně Výuž'íti.Í,Pr-oto
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také se _stá.le_tolik o'Mus. zajímá a S láskou zrovna oteckou nad
jeho o-sudy bdí. - Příklad to, nad nímž nutno se bohoslozvci zŤa.n'iy-
sliti ra vlastnıí svědoıní zžpytovati --; a tím vážněji. zpyto-vati,“_i zá-_
věry .pro Vlaıstní činnost Vyvoditi, čím plněji a plodněji o-svědčí-ly se
V dalším (životě jpoželinané Vìýlsledky snažiV_ého-, ideálního' mládí.
Praxe ~--tak? často obávaná -- dovedla provésti uš.lecht.ilé' ideály
mládí la tíim, dokázala jejich životnost a ppëtřebul -.-. C

- Brzy pıo .vysvěcení .z(r.› 1870). do-staló se nadanému. novo-knězi
Vítané- přílle-žit-O-sti, zdokonaliti dosavadní svoje vzdělání _ na Vlyššímj
studiu theologickém,-_ tí. tzv, Frintanefu., ve Vídni. Byl tam .pfloslán již
.po plůlroičníin'.působení V duo-h. správě (Ve Starči u Třebíče), aby se
připrìavo-Va;lŤn'a dokt.o~rát. a proffesuru- theologickou (S __ určením půľżv.
pro dějiny a_círk';j právo-)“. Ještě Však, než mohl doktořáttıt-'_do.-
sáhnouti, .po'V_o1ánzp'ět do Brna, aby ujal se právě uprázdněné sto-
lice fundamentálky aídogmnaztiky (1874). Při těchto předmětech pak. I

. ˇ -, _ _ '. ' -' n .. _ _, ..

již zůstal, alejjako-by mu“ práce tato nestač-i-la., odhodlal se .užití svojí
pro-fesury ke s;pl.niění svého dávného přání -- k zavedení filo-so-fie do
studia, tıhleol-O-gic-kého. 'A tak Z vlastıního popudu a bezplatně začíná
hned ve šk. ro-cieı_.1874-_-75 přednáše-ti filıofszo-fi“i~ V I. ročníku. A' V díle
tomto-, .ač tak na.m.al1a,V.éni, zvláště při mnohých funkcích jiných, _-po
kračoval bez-platně celých 23 let, jediný' V celém tehdej'šíı`“n Rakou-
sku. Odrn-ěnoflu Vítanou mu; byla za to jen encykli-ka Lva XIII.
„Aéterni Patris“ 4./VIII. 1879, jež znam.ena.la nejvyšší a plné uznání
jeho názorů a s_nah_'o-_ křest. filosofii, dotud namnoze n“echáp'aných.
Odměna t›o=hoto_ 'druhu mu ovšem znamenala nejvíce, a byla mvoıc-
ným p=o-vlzbuzeníınzvláště k D-ok'rač'o“Vání V za;počat_ém díle Filo-
soiıe podle zásad sv. Tomáše A-quinského, o .němž dále. ,p _

' Profesura zasáhla hluboce do života- mladého vědce a u-dala ráz
i jeho literární činnosti-; V piotoi nutno- též O ní se zm-íniti. - Na dobu
tu_,'_kdy přednášel .bo-hoslovcům,“ vzpomíná jubilant jako- na néjš“tast-
nější léta svéhonživo-ta.. a _rozho'vŤo;ří-li se o nich, h.ned“v“ro-iıcí _ _po-
hnutí v ře-či naznačuje lásku, jakou k tomuto poslání -svému lnulj.
Vždyť“ ıop~r.ašv'du_ - je-li „bonum Sui -diffusivu.ni“, pak bylo nutně
täko-vým i' V jeho fiìtfu, ideály rlejvyššílľli Í)-rofldchnútënì; t`o-užil jfe`-d~ì-
ně po tom, aby to dobro a to poznání, kterélio- Se jemu tolik fo“-de mi-“
losti “B'o“ží dostalo-,r aby tozlilo se i do jrinjých -duší co nejčetnějších,

přínéstì užitek opravdu' tisíceronáso~bný. A protoŤS`e vší pilíř-a
kladností věnoval se fo-borům, aby pofslufcihačům svým co nej-
lépe obfjasnil 'všfeclíıny o“tá'zky` jìakˇve filosofii, tak V do“gˇtn-atice i fun-
damentľálce, a üinož"ni.l .jijrn hlubší pro-niknutí_ jich i bezp‹eči*Io«ti of-řieìn-i
tači V disp-utáč-ich. To se inu také plně dařì'lo,_ Zvláště Žaěäl
bľZŠŽ př-ednáíšeti fil-O-Sofiì český. Než - čím Íj‹I*á.Vě tak rinorejně Ď“ůS‹ĚibŤil
na bohoslo-vce, že pro' celý život 'jzí`s-'kal si jejich n,ëo'1ii_ezeiŤl*oiı odda-

a 1áS1<n..“)ra.čin1ż.árørv-až tak čá-šiøú prøájnêúú ve šmýšıêhi
so-bil na híorlivost kněžskoiu V tak ninohfém p'i`o=buˇdil -- jelio Ví-oni.
1,- -H-.---" - I ' , ' I .

. _ 6) Viz na př., co „píše jeho Šedivý žák“ k; o=sm”cl-fes-áti-nám J. M. prel.
dra P. -- Den 14./V. 1925, čís, 129. - _  -
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cí„1áĹSk›ożııjaía pšřeszvédčenim jdýšíıcíz přefldneks. Zde se pilně LuplatıŤío‹val›Ož„
co  tvoıřéil`ož» Zžiklllażšì celéłv _ìBhoz byt0“S;tıic a aživoztak: rzho-dna1,tjj odá;
diana. las-kaj k Bohu -_- Pravdě az po.-Znájní, j nabyté; .ˇszztfiìllaě ınze -.»
ıìlinkacv studii-emf jakož.. m.ožlitboı.~I;.. A ty po›1Tı10=cíj odam o‹hIż1ìšVžé Vý-
mlııvnostii tVıo.ř;il-y nak di-vy va bo=ł10fS1oV0ů. Tak Qv1ê1I1laSnflš~
Szvědči VŠ-ichnii jeho žáci, i kterým do=zp.i'“áfno» hylov ještě do
Skéıhofl fočkuž, npıo›S.l4oflnchatci alleesšooňi hod. týdně přednáškyı ' jeho of
kvi.. Uvádíme Zde ale;Spo.1š'ı Sjlzšova J. Sfezdláka cit. nživoztolnìsflu :j
Sjełíije“ jeho neabylżjzn pzozuzje Szujcheožfiáilrené, hl-oıuibáni, ˇv^ě.da Živá na
od i pv je íc; přiriozvnával k nelzyratným nrinciçpfiům í“'ił“oiSìoťiie~
anřdělského učiztelei Szo~us.taVžy odemgıí_a; Lżıkazzovalc na błudy a Zhznib,-L
né následky jej=ich,e _‹oe“dhal“oflVžale lnY11ě.jší na rozvíjjęl žpflř eıdz
ma `m1iajdiStVýech= p=o›Slucl13ačůiutěšëeflný obraz života spžovřjádalnflého dle
Zácsadż křeS~taneských,j Slovy =DflřeeSvědčzivýmii nadšen.ým,i, aj, tu tal led9 .

Srdci mnkjoflhýchl za předsudky ustflpžožvaly před p;ravdou j.ak„o, t
tma- před Sflvětl-em, a nadšení vllévalflo se V Iıšitrfl, nadšení ik dpżlzrázci
V du«czhu to-n1.*-ę A ç_1í.lJo to nake bflylzol kaoiružno›ván›OĹ V dožgfınatižceek
šena. nauka k-atofllická pi'fedkládána n-ejen thefloflreticky V  celé Szvé
ì<ľäS<3fl nýbrž, a to Zvláště, -~ i V praktické pıìsołbno-Sctoi Své na život
lidský. Kolikrát Se jzdřefl “teip'rv uSkut“ečnilo-: ,,fa.cf, ut Vo=ceľiS“!“

- A Slova tato, jež plně pmflvrzujzi Li-I naše dioèjmy Z Dfřeldnřášıek' prel.
Pf0~SDÍŠi1lEL 0 Cí1'k.VÍ,. Í Uřié-í“i11ÝLch D%říleižitıolSte~ch (na Sıv.“-tìoflniáš. j akadzev-‹
nıziílcihıl --/` dıovedou jeifsté nejzl-zélpe vystihnofluti p:o“žeflh;naneé pżůflsobení je-
ho jako- pnofřeS»oèra. Živo tl tflo‹beyl“,“jejž na pr`Vním1“neiSt.érnél Ve“ všem
na mysli, praxe Do Z“nané pravdy, a D=1`otož Snahoııì jeho lˇdavní bylo
(21, bo‹huzdíky, ve Velké většině Li: výsledkem), aby vycho~vaI_;knéZe
nejen odbvozrně vzdélané, ale pžředevším pravdou vi celém životě. onen
1'Iik11L.IÍë„ tak aby byli Sami živým výkladem evanageliìaj. Q Odtu ta
fvroucnost a .nadšení jehoĹ Džřerdnášeek, jež mu často až slzy v3r;l›ofL1.ę
dily., aodtud “i to úsilí při avysvětloflváni němž výklad inJěko‹l~iiè
lžľäľej ~ˇ*1T>;==11<0`Val, jen aby všichni džo›b`ře- zpo“roZum»é2iki.") i -

j V A tím-že: .duchem prakti#cké`ho křeS.ťnanS»tvíÍ in evěde-cfké hloukbkyj
prioniknutol jest také celé jeho živ ot ní d i llo li ,t elrájr ni
losofiie aV“ěrouka. e A “ é  `

‰ “ 'K O-dhioždláni napsati českou Final oi S of i i, lpřivfeždílca je-j_ Zkuše-e'
nost, jíž nabyl piři“ Svých přednáškách Z filosofie alufmnátě.

~~ ~~nžáše1~ée±éøflžéefiłøžxaøénik“-nøflnnfvø~enšmeflťłšvl-ie~(flłekkkS“flöc»ł€łkzø};~éepéoafflnżéékkcelafiıisižv
(dle Eggaejraë), ale Shledăval u bozho-SI-O«vců Stále velké Potíže la mıeadloé
Stflatezčné porolzuzmění (ač byly jo›l1ajjiaZyky' teil'ıldy_ dallekıo“ bšžnější než
dnes). Byla (tu na pšřeká“žku„ hžlavnél cizí lterminOl=o-gie. Tu ge.
prof. Posınpíšil jdila, O- jehož významu i obtížích idovede Sid jenofm 'ode-a
borník vpravý úisnudeflk vutv-o“i'fi*ft'i,j díla," o t Ínëmž právem Vyjzazclgřııje “ se

j . . _ ` ‹. '

a i 7) 'Vzpoflmí-nají jeho žáflci, co ho to často zs-tä;l~o›_ námahy, Zvláště vv ilet_11z;íic.hj
nıésících (K150 =ko›1'ıce çčzeflrvenžcella), kdy 1.1.e;St.ačìl Si pot' utírati,z ale Sám zazniìz na
chvilakiu Si njeodejclıl. Našli se ovšıem též čtver“-áci, kteří Stájlýmì ›ìoeztáz=ka;rnì
naduživali jeho trpflé-IiVˇO›Sti, ),“,aby Se .to-li_„k neˇzpžroflbral-ofl.“ ““ ' i
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literární historikf) že má naší vědě význam 'p=růk!o“p.ni~cký: počal
přednášeti .filosofii schozlastickou ve jazyku českém tvoře si zcela  
n«ovou,sam_ostatnou filos. terminologii českou.“ Když pak se brzy ~
přesvědčil, S jak lzcela jiným, výsledkem setkávají se tyto České
přednášky íiloflsoíické, jal se praco=v“ati na sıoustavném českém zpra-  
cování celé íiliosozíie sv. Tıomáše. Vedla ho tu předevšímj snaha,
prflospěti bohoslovcům českým .a usnadniti všem, pro všechny doby.
studium schofllastické fil=o=So-tie tak, jako toho bylo- dopřánoz jeho pflřiv  .
činěním boho-sllofvcům brněnským jeho doby; dále pak byl to 'důvod
národní: uvésti velkolepý systém, je.dině správné filosofie křesťan-
ské i do l.iteratury České a tak p›ř*i.sp›ěti národu ik -vybřednuti ze
zmatku bludných soustav modřerních, jk obrození naukou pravdy.“)  

, A tak .plo rorzsáhlýcžhı studiích přípravných l(z nichž vzešlo ve- í
dle toho také mnoho čas. Íilos. úvah, uveřejněných v Čas. kat. du-
chofvenstvafaf V Obzoru --na př. Kritika rnoderního atomismu, 1885;
Darvinismus a rnetho€dol~ogie-,` 1879; Moderní psychismus al iilosıoíie
křesťanská; 1886; Pessimistický p*anthei“smus a; naše do-ba, 1893) --
ls) Vil. Bitnar: O b rod it el če sx, Í il os O Íi e k ř e S-ta n S k é. K, 80.

narozenirnám prželáta _Posp›íšila. Den 7../ˇ'V.~ 19,25, čís, 122. _ z _ s
9) Obojí účel tento: v'ěfld.ecfký“ a nárofldní krásně vyjadřuje V Předmlu-

-vách .a v Doslovu (řilovsofie) -~ jež ınožno nazvati ap‹o-logií íiloÍsoÍie i vědy.
křest. vůbec. Zde .alesp-O-ň -některél úryvky," zvláště významné, pro b O ho-
sl ovc e: „Jen tenk-rát.e,' je-li rozum kan=dzizdát;a kněžství křesťanskou úprav-
do-uúplně proniknut, může srdce jeho k této pravdě zahořeti bohonadšenou'
láskouz, kteráž musíly poskytuje, .aby sebe se svými přirozenými náklon- '
nolstmi “t.akořka zapfřel a každým ıdlechem_ života svého- jen blaha církve
a spásy člověće=n»S-tv.a vyhlzedával. J e n pzr a vd a ú pln ě po Z na n á Č i-
ní člověka Schopným, inejvětší ,ob ětipro ni přinášeti.
-- Pravd.yyzje'velní_- křestans;l_{ého však ka_ndidíá.t kněž-
ství bezestudia 'filosofie úplně nikdy nepovzná.“ -4- -8- 8
,,Azatín1`ú'čelem jsou `jim.(bo-hoslovcůmz) mimo všestrannó-u znalost nauky Ă
zjevené płředevším důkladné evědožmzonsti .filosoˇíické nežzbytny, abyfkdysi, -až
vstoupív úřad kn-ěžský, mohli dobrý lid. náš chránitì morové nákazy, kte-
ráže izživot jeho pořád více poésíná otravovati. . P r ot O p“ ovdl áv ám e
práci tuto především našim milovaným the Ovlogúm, té-
to c h li o u b ě da, n až d .ě ji sv. církve ja našeho drahé-'
h onár od a, aby Z ní poznali, na jak skalo-pevných základech křesťanství _.
SDO-čívá --' -'ž-Í' (Pře.d1»n1n.v3_ çfiflu I., vyd, 1.) A nário-d>u též věnuje dílo

-s.v.o.j.e--..se.. ...ls.1.o.vy;.-,,Ne.mázzl.i.x.nár.od.ná.š.--samym.i-..p.ol.itickými.-.bo.j.i......se....-r.o.z.sá.p.ati.- .„
se zničitia dok.ozn.ati tak dílo, se. které dosud sami naši nepřáteléjnebyii,
pak věru každý věrný syn našeho n.áıjoıdja,. jemuž vlastenectví není prázd-8
no~ufl,..,b.e`zvýř_z.namnou trá_isí` __ ,--, -~, jest před Bohem a před národenı ve
svědomí zavázán, aby uzptřímně a_ poctivě hledal, ono-ho pojitka, které by
Zase všechny nepřátelské . . z. _Strany'v nárö‹“dě~ našem v jediný nepřemo-
sžitelnýl šiki dovedlo sloučìti_ A j t í mt o pfl oj ítk e m j es t k ře s t a n s ký- í
n áz or sv ět ov ý. Na základě tohoto svět. názoru brzy se všichni po-'
známe, sobě jporo-zumímze .a se obejmerne účinnou láskou jako bratří=je.dné 8
Velké Í.0K1~ìI1Y. -- - -- A poněvadž 'filosofie kře“'sťanská É-Ä -í-tento názor 8
světový vysvětluje, -- --_,_,-- má íilosofietato jak pro -či ov éčens_t vo  
vubec, tak i -pro n áš n ár od zvlášť význam v pravdě životní.“ (D0-_
slov částí II., dílu II.) - Jak ldlůleži-tá slova i dnes! -+-
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I 'VIpřistupuje r.Í 1883 k vydání .prvni casti F ilos ofie p8o1d.lz~e~ Z á-
sˇa' d ts. v. T O máš e A q uin S k é h o, jež obsahuje: Logiku formální
a materiální, n.o~ëti8ku jar všeobecnou metafysiku či o“nto~lo-gii. Do díla
tohoto vložil všecky své hřivny, stejně jako d=O přednášek svých, a
proto je tak dok‹on.alé,_ že autor plným právem zasluhuje .název
otce novodoëbé české filosofie křesťanské,“ jejž mu
naše literární kritika ~pšřiřkla', A také přijetí, jehož se dílu tomuto od
inteligence 8eže-lého národa, bez rozdílu“ p8řesvědče8ní, l ,dostalo-, bylo
přímo n.adš'ené.“ Mflait. Procházka na př. nazývá je „dílemz mistrov-
skym“ 'a Sám ideovýì' o*dp›ůrc.e Masaryk nemůže než obdivovati na
díle «;8,,vel8iko~u ' znalost předmětu ia d*-ů-mysl Skutečně filo1s‹ofic“ký“,
,,věcnost[ V posuzován.í soustav ipflìrotivných při nedotčeném Stano-
visku vl'astním“, „důslezdně pžro‹ved.e.ný pokus. oj názvoslo›ví české“;
pokládá je ~-za „obohacení naší literatury, zvláště“ filoso-fické“, a za
„jerd-en Z nejlepších spivsůčeské filosofické litera-
tury. vůbec.“ (Athenaeum r. 1885.) _- Na projev uznání“ veliké
eeny dííla torhloto. dosztalo se muj též zvláštníchvyznamenání. Aka-
demie sv. Tomáš-er vi Římě jmenovala jej jedním ze svých deseti
m[im0›it;alských.členů, Česká akademie věd a .umění a Královská če-
ská společjnžost nauk jmenovaly ho Svým dıopisujícím členem. 1 _

` Úspěchezm timto- povfzbuzen jal se pokračovati na započatém
díle. Překonav veliké překážky jako pro nedostatek času (byl totiž
od r. 1885 .záro~veň regentem alumnátu vedle mnohýřch jinýchfunkci
veřejných), tak pro nedıo=s_.tžażt.ek prostřeıdků na zakoupení prame›n=ů
(Z něhož vytrhla jej konečně 1J›o1dIJ*o~I'.a Ceské akademie), vydává
po .'13 letechúmorného“ studia (18897) své Filosofie část II.: Ko sm o-
logie- se zvláštními zřetelem k moderním vědám
p ř' í ir o dn í m ve 28dí8-lech., Tak dospělo zamýšlené dílo značně
daleko (včásti -II. reagováno na všechny objevy -mfloderníchš- věd
příro~dních) ~---" a ta.kér‹oz.sahe.m budí úctu (800 a 1200 .Stran.)=;) než
k d“ok.ončen“í úplnému bohuželi přece“ nedospělo (scházejí metiafysika
theologická, 8 pësychlologie a- ^fi8loso~f-ickáft m‹ožrálka)~. Vyšlo8 ještě pouze
druhé, rozmnožzené; vydání části I. Pokračování mu znemofžnil ka-
nonikát, j~‹8'žn;`jž“p»řij.aI r.1897 az fníějžmu. brzy vyplynulo imnoho ji-
ných- funkcí die-cesních; později) pak to byla práce na díle druhém,
Katolické věrouee;  ` M8 88  8.

kousi plovinno-stí lásky. 8 K dogmatice 1 totiž, vedle filosofie, ~8lnul
zvláštní láskou zvláště od té doby,“ kdy 8poslouch“al ji na (Frintaneu
u tamního rektora Steinera. »Ačkoliv mu _tOzti8ž8s počátku nerozuměl
(přiše1Ťflv pozloletí), brzy strhl ho tak 8Svou skvělou latinou, jasností
disposice a hlavně vroucí-mi přednesem, že mladý dokto-randus. ne-
měl pak většího přání, než věnovati se,. míst.o určenéhoz mu práva a
dějin, „filosofii a -dogmatice. Když- pak mu řízením Priozřetžešlnosti
jeihıo přání splněno, snažil se vším úsilím, ab-ˇyi jeho posluchači ta-
kovou :mo-hli Z přednášek jeho Z.ahoře=ti láskou sk této nejdůležitější
vědě theologickë,ø jako on kdysi u rektora Steinera.Jak proto plesal
v srdci, když po několika měsících začal pozoro-vati, že slova jeho
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zfa~p›alují -- že po-Slucfhači. vnikajiı do před-ınětu al Sšdzílejí, Znenáfhla,
jeho,-. lásku. Tehdy ozdżcházzel. Z každér hodiny celý ro“Zrad.oStněn, na J
p=říš-,ti se už těšil -Á a tak (dle. vlastních j-.ehıo.frSlo«v)-_ pżor celou duo-bu pro-jv
iesušfıfy Svéz žižl jako „ne-j-štasttnějšlí člověk, jakého Si jen mžo~žnčo.fl- pvozmy.-g

I 066 ' .Sl1t1._ V 9 -- l
“ Jest. tešdy Zcela IJfO›cl1fo›p@»ìtelno~, že bylo touhou jezhżo, i tentofl před-

mět lái~S-ky své, 'pfraąvdy nfejfsvaětější, džrahłêmıu národní k A flıılubokežmzu
porznáníl až milžo›vá›ní od.pl~o›ručìti Sozustavným chleem ˇceny“ ' ve*d1efleke. I.
životní-'. l Tak pëřřSrtluzp›uje “o›piětt, ve věku již 60 let, k nové- rzısáhlìéf
prrrácí,,dru'lŤ1~žé tio čj'á$t“,i= Zamyšlenéhov díla ži«vo=tního. A po lpıráci'
dvía;ce“ftile.tlé Vychází 1“. 1922 jxako první část hotoflvé ııızv K a t olzı ck e
V ě r ouk díl traktát“ O“ ,B -oh u vtě l en. émf.1°)› -'- Do dv1o_v“u
let. Drak vydány“ 'í= další díly, bohužel, ne v“šechž=ny: O B o“l;1-= u j ezd-v
n,o»r'n„-^p;o*dlje p-›řiro*Zcen.oSzzti', Of Bohu trofljjedin pžo-
dle lo S O b n o S t i, O1 Bohu Stvořìteli. (Pro Sètudiuim
oSftat.ních -t.raktátů': O rniìloflsti, o SvátoStech_ a do p‹oSlední‹chl věfcíechi
dopo“-ručnje ażu-ľt'o›1" Sofučas-ně v Dědictví sv. Prokoxpa vy`chäZfe“jíŠcí Věš-
nouku zDra Riìchalrdaj Špačka Z`Olzo-možuce.) j l

,,Prážcze_ miStro‹v'Ská“, ,,dílo po stránce do-gmatiky pfoSit.ivn.í i Speê-
kulativní velmi důkladně vypracované., ducihfla e-minentflë CIYRCVHI-
ho“ Í- Stručně, shrnuje Svůj úsuđek ciezns-oflr ve Schválení biskupf-
Sìkém. A od_b“o!rná kıˇcì-etika dop*-Iňujˇe So*u“hlaSn“-ě tento úsudezk vyzcljvižel-
ním. mno-hýcìh jiných 1:›,ře,dno=st-Í, jimiž' dílo toto Zauj-ímá v lıíte1ž“atuì'fl<e
naší vůbec místo jedílnıečn-é. V něm, možno řícfi, aucto-ro-va věldeckfá
Šmˇ*3#ŠXÉ“'f4 dospívâj Svéhno ' rozkvětu. Ve Filosloíií vy`loži«l_ hlub“o=ké.
r`oZum“o~vë Základy kì'~eSt.; ve Věrouce pak, plný štiěstí nad n.ap=lnzěním
p r'av dy nejzen přirozené, nýbrž i pravdy nejvyšší podává pžozinâ-
ní O B ožhu samém a ovykvoup-ení Z hříchu, jak se nám ho Iá-j
S k O u Boží ve“ Zjevení do-Stalo“. A opět -_- nebyl by ani pıˇelát Po-
Spí'ší.l _aut‹o›rem,  kdybychomšˇ tu Snad našli jen Suchý rozbor a argu-
mentacišrd;ogmat dle Zásada-pouhé abstraktní vědy; ne, toho by Snad
on, žák  Sìušzilůiv, kněz pro-nífknìutý prakjtìackoflu vzěroiu, ani neđozvedl. A
tak, třebzašspvědecké přlersnoetil a zásadám -plně v“yiho*věl, dal , nam
dílo Záfroveíň celé živo-teììm p›r=o*žel1Én,utxé. Podává -Zde poklad víry ne
jak-oz chžladnou doktlrinu, nýbrž ve vztahu `je-jím kk životu, se vším
tím neskzoflnalřým pžozžehznáním _a_ štěSt“ím,jjakým ona jedí-ně dovede
»duši,;napLn.iiT-~A,, -pozdavácvczoèdçl.,.S_1idce. -Sr,dci±;,,itak.,j,,jak,o,.,„s1tdce,,,„,jeho,.,._S.tále_._._._,„_
mladìSt“vˇÝm nadšením až =ištěl,Stínp1.onad~p›r_avdla;mi' víry 'Sva“té_ oplývá.
tak ústa je*h.o› tu “SIad.k›oS“ˇtíč jp`řetékají,, aby ji Sdëlìly i jiným, co nej-

V 'VIčetnejsım,“ ,taìk abyjlvšijchni .poZnaliì“, jak Sladko jest slo-užfiìtiv tak do-
bI~o5tvì~v~éŤmu a šmzoudrému *Otcì, jalke štëst.-í jest, lmílozva-ti nade iv“šeck`~o
Krísltaš-jSpjarS.ìt“ele Světa --. ~ í j ˇ t

_1°) Celé dílo vyšlo nákladem Tiskového 'Spolku Cyrilo-metodějského“ -na
dopo‹'ruče“ní d“r.a I“Ira.chovSkêho-, 'Za ~p‹o‹dp“o1'y Ť arc. Dra -Stovjana. Ačkoliv Se
a fu tfo-ur V Zìd al v-iš e h ofl lh ovn or- á ř e., ipř-eee nážkladí na dílo! doısiáhl téměř
čtvrt mil. Kč. Dliłio oflbsahulie 2315 Stran! Jest třeba tudíž' ivfzdiá-.tin Zvláštní
díky Zmín. <S.p”o*lku -a Ip“řičìn.iti Se ofl roflzfebflráníl .ná.kla.du! l “ j
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psoz-sjlání díla --?, Oìpiěts totéž, jako Filos=o›Íie. Upìomìínzá přímo
na- věnováníž, jżaıká pžřieÉtde“s í-1al svým ˇS,p›is~ů,m Sušil., A tak vidíme tu
ještě“ zřet`elıìf1ziě1jëil vyStužpf0i*vati paravé-hor syna a dědice S'aši,lo~va v lásce
jehao~ rovné“ ke c-írk-vi a vlas“-ti. Čtěte jen Z přeıclmlíuvyř jeho:
^ ,,Jsme onìíáirod-elm o*bk›laífče“n-ým~ se všech stran nreëpřáteliz, kteří ldty-
-chrtiv ěf čekajsí na vhodnou eh~víıli,, aby se na nás vrhli as zbavíce nás sotva-
ÍI-łlpbýte politick-é, s“amsoszta-tnostiž, pofldmažnili nás opět svému panství, po-d
kterýrn jsme tazk dlouho ıšıpě'lir_ Tomuto nebezzpezěí odolá národ náš jen ten-
kráte, bude-lisk.po›je_n v jediný obranný šik, Zpflřipravený, každé chvíle brání-ti'
až do -těch hrdeíl své svobody taktěžce získané, Než této jednoty nelze sni vů-
bec aní p‹oín1ĹysliIťì b ez. ž iv é V ir Si v J e žíš e Krista, tak jak jfi Církev
k'a“to~li“cká p_veíškeréi“ı'ínu svetu nefomyllným svym úřadem učiitelským hlásá,“
. . . ,»,Lá;skai ke iKr=ist-ul s1*rı'íř“íf ožpět szt”rLa.ny mezi S-e-boku río›Zva›-děnés , . . Du-
»elıovenlstvož na-še Zafehrázn:'il*or ˇ niaroćdi Dřešdsl Zláihzub ou nfásrlodunsíž. Existence“-
národní jest nyı=1rízabezÍp~ejčen=a`, Nicméně hrozí mu za-hubiaa je"ště› horší a osud-Z
Hërjšíę“ 8. to jest odvraft od Krista . . Kéž ,n~ašeí rd-ucho-venfstvo V této me
práci, kt-erous jem-fu hlavně věnuji, naleaznes -aspoň některé myšlenky, který-
mi bude moci osvíti-ti -rozum a ohřáti Srdce lidu našehzofl . . .“

Aflno, pro-buzení ná-rozdayzpět k lásce Boží, druhá Záchrana jeho
-_-V duclıovním obrodem vllůně Církve Svaté --- tato myšlenka ce-
lého života .autšožrozva vtfělena nejrvýrazněji zde, ve Věrouce. Kéž by
tedy také co nejvíce přispěla Věrouka k vyplnění této vroucí jeho
tužby, kéž by kněží všichni, užívajíce knihy této, stali se apvoštoíly
a plniteli jejíimŤì!“)É j l A '  

p Než ani tu ještě, V tak vysokém věku, jakoby lnzemohla se Zasta-
viti jeho neúnavná činností. Duše jeho, když asi mìstrlozvskýmižl díly uči-
nila zadost vděčnostisvé za ›požż_nání Z á k l açìlìů pravdy a za bož-
ské Z j e v@e'nˇí vrcholu jeij.íıl"ılofl nadpři'rozenéh»o= -- viry svaté, A ne-
mohla piomlzěeti O Zřízení, ješž tu Kristus zanechal., ku p ro va ění
zyjevęnlê pıfavçiy za spřikázání svých, o Církvi sv., nevěstě Kristovë.
Již dřívější díla jzaìšsně pfrofjevují o-d‹da,nO~u jeho lásku k církvi; nuže,
jí je Celé věinován. traktát cír k vli, nyní již hflotožvý, očekávajíci
svoje vydání.~Kéž se ho brzo: dočkáme! j

Zbývá ještě; alespoň krátce se kzmínití o jeho činnosti mÍmo~lit,e-
rární, jež mu právě často V psaní b'ránilLa. Nejvetiších Zásílufh, za něž
mu vždy Zůstane dìecese vděčná, získal Sì jako učitel, vychêovateil

. _ ‹ n „ , _ v_ . _ _ “ : - »-

a brzy i reg-ens dlouhých řad bohoslo›vců, p=oZdějšícl1 vzorných kně-
ží,,;k_t,e,ř,í_.,,_pžř,e,ds,tažy_uj:íxJvçllasitněplll`,celo±u„starší „cgenerażcildiecesníhìofl;l,kle1fu._
Přerdnášel totiž V zażlumnátě plných dvacet let, od I“. 1874 až do roku
1894,  kdy jmzeynován, «sídelñímŠkano-vníkem; Z tıo›l"'ıo= téměř po deset
let (ot-dr. 1885) byl zároveň regentem. A v této funkci, _poZdějì
jako k.a'no‹vník, získal si 'zvl.áštníchı zásluhy o jalumnát sám, tím totiž,
že: Dřìěínžěním a_flnaléházníím jeho p«řìk'1'ofčil“ konečně stát ku stavbě
nové budovy alumnátní a bO'›ho›Sl.O«v=ci vysvobozienis Z tsemíných, ne-
zdravých ko-bek starého dominikánského kláštera (r. 1902). V ,nové
pak budově zvláště kaple se svými obrazy, nádobami a rouchy jest

Ĺ F1) Že s›ku.teč~ně' dílo u kněží p-ozchopžení došloż, toho důkazem m. j. též
zmíněný již-r dopis -„šediveho žzákia“ prel. P. (Den 14.;'V. 1925), kde oceňuje
význam V. pro káz_ání_a` vyslovuje „Pán Bůh Zap~lat~›l“ “
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výmluvným svědectvím též. osobní š-tědrosti za obětav-o“Sti~pana pre-
lata. A. dlosud na .alum-nato soustřeďuje všecek svůj zájem; ' bdí nadí
.jejh~o›;blahem, střeží ho „ut -pupillam oculi“. Ani.-když stal se kanov-
níkem, nemohl se S ním rozloučiti a vyžádal si alespoň _ jednu hodinu
týdně, aby mohl dále svým bozhoslflo-vcům,piřednášzeti. V době bludu
modernistickéhvo pzřezdfnášel tu o modernismu, čímž šíření jeho v die-
cési velmi omezil a iviětšíflmu-»ro,ZVrrat.ukněžskému u nás předešel;
potom- _- až do lo-ňského roku,kdy mu dlouhá nemoc další dochıá-
zení Zne.moz`Ťnila, přednášel o církvi. j Dosud pak osobně 'zastává
úřad b›i“sk“u.p“ského komisaře. '-- Dále jako kapitulní j děkan va gene-
rální vikář stále -po boku ,biskup_O~vě stıarostlivě řídí celou diecési.

Z činnostil veřejné pak zvláštního ocenění vyžadují zásluhy je-
ho o politické sdružování katolíků na Moravě. On totiž to byl, jenž-
spolu s Drem Kou.delou a j. založil `v“ Brně `s-tranu katolicko-národ-
ní, Základ to Spolku kat. rolníků i nynější velké organisace 1-ido-vé.
Vedle toho-vedl po 15 lelt veškerou kulturní práci katolickou i po-
řádání velikých sjezdů“ aslavno-stí ve Brně, kaztolickýclı i vlaste-
neckých, jako místop-ředseda brněnskéì Katolicko-p\o=litické jednoty.
O katolický tisk' Zjednalf si veliké zásluhy jako místopředseda Kat.
tiskového družstva a jako S-po-lupracovník tehdejšího l“llasu._j

4 . .

ŤŤ r“ 4 zz 7 ' 1 ˇ 4~ _- 1 7 _. _ I

j Nebylo oboru, kde by jubilant nebyl -přiložil ruky k dílu. A to
vše Z po-hnutek nejvyšších, puzen on-ou láskou dvojí, jíž v srdcijeho
oheň Sušilův háral. -- -- Hluboká úcta _j.ímá před důsto-jným~kme-
tem, jehož du“ch,a,~ nezlomilv ani zkoušky živflotiní, ani těžké. nemoci,
ani dlouhý věk _- nýbrž spíše upevnily jej jv síle, která plyne Z od-
daného milování Krista, I`Ile,kněz_, pro něhož život měli vždy smysl
jen jako Služba_Bohu; hle, vlastenec,_jehož láska k lnárodu jeflászkou
věrného syna aislova jeho k náro-du-“-- slova pro-roka Božího. -- -

Pane preláte, i.,-my jsme ještě Vašimi žáky, aimy chceme býti
následovníky slova i příkladu Vaše.-lıo-. Vždyť ve Vás vidíme důsto-j-_
ného hl-asatelet ideí otce Sušila našemu pok-olení, _ ve Vás, ctíme
strážnéhflo ducha svatých ideálů jeho v době naší, Vás milujemejako
toho, jenž hoří svatýmohměm Sušilova srdce, od něhož my všichni
se toužíme zanítiti. Kéž tedy ještě. dlouho, patriarchov náš,, zářite
světlem svým na cestynaše, ašbychošnı ve Zmatcích doby nerzblou-

dějí, kéž uztříte Z nás poletech dělníky na vinici, Z flnzichž o každém
platí slova Vaše, slzamipo-szvěcená: _,,alter' Chris_.tus“llVlodlete se za
nás, pane preláte, abychomsejtak ukázali hodnými syny Vzazš~i~mi.aA,
my Za Vás prosíme o dlouhá ještě léta ao radoístnad ovocem ži-
vota hojným a zd'ár_ným!, Q _ _ - P . a a _,

_ . › . , _
_ . _ _ . Q. .
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-. j Jar. Oella: « " ,

l    MARII.  
Tísíce povedechů před trůn k Ní zaletd --
srdce zní v. modlítbě, jak večer zvon -

- s poatníkem żíznívym, tcužícím po nebi, .
pojím yk těm _modlítbdm. sve' duše stofn: .

„Jsem e Toojích nejmenších, 'nebeská Krdlovho -
y .líbdm tak žíehíveˇ froucha Tí lem,-- s

mou duší prOk'řeh_lOa - aštvahofa - ehavefhou
polaskej - uklídfní na srdcí svém . . .

Popřej mí fnéžností -- jarního .vznícení --- '
~ sladícˇkou písníčkou fnalad' hlas -

v mém nítmó toíızžícífm venčí' plamen fradostí,
jej, prosím, ud'ržíıj,. kdyby snad has' . . .

. I V .

Chtěl bych být kvetífnou - skfromnícˇkou. -- vonící ---
étherným dechem bych chválízl Tvůj jas -- “
pokorfnou -fialkofu uctíl .bych lílíí --
uctíl bych _- náplň všech krás, . . .

„ . . . Ifrdlovno Proroků“ - vůdky/ně Andělů --
Jítřćmko zářící v temnoty kraj _. . . H  '
nech v .Svatém dojetí - píseň Tí eapětí --
Odměnou “vykouzlí v puzstífnzach máj . . .“

JoZEFżATKoz  
JÁN HOLLÝ JAKO NÁRODNÝ BUDIT1-3L'.

s Sklon 18. a zač'iÉatıo.k 19. storočia v dejinách slovenských tak
Z o=h.žlŤ;azdu národného- jako aj literárneho* je význačným me-dzítkom.
V Z tejto dobe: totižto začína hlavne ve tábore katolíckozm klìíčit kme-
nové, osobne národné po-vedomie S,lo-váìküflv. ktoré po-to-m tak uteše-
nerozkvitlo Zvlášte v rokoch 40 a 60. a

.laksi prvosienkou ,tohoto nutno označit kat. kňazom Bernolá-
ll S.1.Q›Y.en$k.é` §đľ}1..ŽP!Š!l9§. V Sebe

horlivých pflraco-vníkov na duševnom povznesení a vzdelaní' 'ňájrłojda
po-učnými knihami. Samé Tovaryšstvo,“ .ačkoľvek nesmiernych zá-
sluh' si získalo pri národno-m obrodení tým, že prìjalo a uviedlo do
spisby jazyk slovenský miesto češtiny -- predsa určitého, i Svoj-
rázneho národného programu ešte nemalo. , ' j

í No, čo nevykonalo To-Varyšstvo jako spolok, to žpreviedol jeho
velký; -odchovanec, najvačší snáď slovenský bá-snik `a buditel' ná-
rodný: Ján Hollý. " j a . ˇ “

Obyčajne na Hollého hľadievame jako na geniálneho básníka,
Ío-bdivujúc jeho m“imo›riadnú iantáziu a neobyčajnú dovednost tak
mzajstroflvsky narábat s jedným nekultivovaným jazykom, jakým
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bola V. jehflož čase SzIlO*Vefnzčinżai. Avšak pramálo zhflo oceňu«jem.e jake
prvofltriedneho nzáriodnéhıo' buditefľa. -- JB S106 Dľëlvđaf, ŽB V t 56110
Osoflbe 0=bidvO~je“ je úzko Srastlé, avšak musíme doznať, že Väčšmi vy-
niká On jako krie“Sìt›eľ, ktoflrý Múzu _p,0›u*žíva .1e_n„Z]& ,náStrQi. j

Nerobìl to“ fl0=vš-ein na Spô›SlO*b p0=litik‹O‹v na Dródiumoch a Shro-
maždeniach, - ba ~naO=paik Stránil Sa S.VeŤta a šť~aSt1ivým“aSa cítil iba
na SVO-jom „Mlíči“ Dzofld iprastaarýlm, ko-šatým dlubom, kde Oibklopıený'
Spflanilovu p~rír„Od0.u, Vnímaval nadchnutia SV-Ožiej Umky. , On kriesil a,
budil V p=rVO›m rade Svoljím. dnchfoımíí,-,č í rym ,S10 V en-S kým dun
chnm.  , ~

Le-bo“ On bo-1 ten, který prvý Začal ~Z;-dôrazňovať Slovenský ná-
rodny SVO‹jbyt a SlO‹v=enSké O“SOflbné Dno-víezdomie. V ňom pzrvom Zazčína
Sa Vykristaliřzoavat ‹O›SOflbnO-St Ťp(O.ve{dO=méh0 5,10*Vá›k2ı. Ve-Q ,t_O„Vel"ka_ a
najvýš významniá.  - í l , _

na Pred ním a Súčasne S nimi takí vefllikášıi, jakofl b-Oil zKOll~ár, Ša-
farik a “iní, I10=rli1i Za utopistibckú jefldnoetu všlìetkých Slav,i.a;nOV,^, za
utvorenie jednofltnej Slav.iašn;Sk~€ži Veľmboci, ,chçejúic takto „C10“ jedno“-
t'vá1`neh=O‹ mfolra Svieszt V„šet“ké tak _krás,,n.O.zu p‹eS‰.t1`~0=Sť,0“u -Sa skvejúee
kmeny Slovanské. -Účinky t“0žl1OtžO ne›mzO*žnOš pžľiam bllahýzmi nazyať.
Opätne nezdary čím d'a›1łej 'tý›m Viae O‹tr.ižaSa“ly nádei-axmi, V čoěhol Vý-
Sledkoflm bolo, že,,i t“íp1r“e-cítleżjští Synoflvia tSláVy na Tatráçęhg keď nie
Za Diôvozd SVMO-j Slovanský, ,ahzanbit Sa te-da ,zdali aSDi0-ňb. Zakmen Svvoiı
Slovenský, a neopıozvážili Sa ,k.IiieS_iť nOf\re,C1›„Cż)5111ìż€.lS1Ożxrı=>,I1Ské““, -- jak
píše O tej dobe J. M.. I`Iur“ban. (Slov. Pohľady 1851.)

_ A tufi doš tołhzoto* tšaik mocnélhof i-pvrúdu Zavznejú Z. tiehfléhofl Mlíča
noúvé, Smelé hzlasy, Slnaž“ìac'e .pflreflbrat id-riemolty Oflsolbného národného
povedovmia. „Ty Si, tak Sa voláš, Z takého si plemena, takú máš mi-
nulzoflsf a budúcn.-Ozsť“ -- volal celému nár-Odu príjemný, ale i velizašci
hlas .mzaduníck;eh0 básníka. ' a ^ l a

Hlas, naSle.dż0‹V“a1y skutky." 'L  a L,
PI:eid~0“V'š€tkfým _dO=bšr;e Vecliac, že ,národ ,-ŽÍÍ6 Vzof svojej I-Qči, Sna-4

žil Sa; Vlšem‹0=žne* ,zažiehnatl  pre„dS,u_‹1kSf ámnozvhých i do-bıfých ,náro-
doxvleoflzv, Íktozľí ˇ ,Be,_1'nQ'lák=0‹mí ,Z.aVe±d[e;n,ęj 1iter.áżrln,ęì ľzeči _SlOf_venflSkej =ne,-
dôzvelrfloa/,ali „a neve.-št'i.li pırìaem íd1l1ú.zl)_uC1Ěú'Q11»0'S«f. P0żv.aflžO*Vali iu, za h?1“u-,.-
bú, neofhırabanú., nesúcu ku ktilfltúrnemìl \CZdelánj_u je.dn_é-h_O 1_1ár0=da.,..
Hellý .Však Vezmúe ju .,I_1aSvO”je b„á,S_ni-ckíe rzty, ,,pšrekl,ad`mi anti;cký.ch
Derlí básniekýeh tnkázalf, že ,salozvenčina takt ,SVQ%iť0żu, „0=heĹbn“0fiSť0,u, jako

Starých ,kl“a;S,ik0V. - N,eS,k0żrš“ie l~SamOvSt;atné nrlácžeø ani hlasy Siıíén,
Čím đŤa1.6i Íýmívì-HCL 0“k,ůZIO“V&1Y SIO=v_.@11Sk.ě íSrđ`Ci8,„ a ;.D-rinravšožvaly żtak
Sl0~Venčìı1e pevnú pfôdu Za uclflomáenenìe jej V .,,1i§terątú.re. í  

Aby nimi Zároflveň VZ-_b,ud,ZfOV,al aj ,Se,l),.a_ç.it., Svozjmı fzriedkavofln
0bra=z0žtv_orno,S„fOlu Zahehnul ďaleko =;do› tem-nei,,aíl1mliStei minıılløžsti na
ZaSDi0V_al nárøıdu O“ jeho flkløflíske fla m.č.lifø1'[>k;,L1 ,kSflvQ=ibVzt1Éıél1l0=, Sf1áVneh0= už
žitia, žialbohu, neskôr násilnou ruk+O“u Zahlugšenéhoz Ve Svojifich“ =VíťaZz-›
ských, básňach O-dkryl“ mu Slávnflu minuloflst, .aby V ,jej Zľkadvlee dnb-
Znal Sám Seba, aby ,Sa p-Oflkozchal „v,;hrdi,nSkýęh činbelt _,SlO.vęI1Ský-Q.h
D-lanovníknofv tlza junákoxv a tak ,ZarO›vneň" aby. Sa naplnil pzozveido-mim a
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hrdosťou. Ba, snád` 'k Vôľlei istC=išieı_n“u účinku, hlásal- dľa národného
podania rniefnku., že Pofldtatransko j-eı pravlastou všetkých' Slavišanov
a Slováci zpzôvodným prakmenom týchže. -- Tieto diela bo-ly Zváčša
len báje, ale žiarila Znìch skutočná povıaha za duch slovenský, a to
bol=o práve, čo Zelektrizozvalo srdci-a. _

,,Sváto=p2l±uflk“, _,,,Sl*á:v“, ,,Cyrillo-.Metodiáda“_ čoskoro stalšy sa
plápfol.ajúc'im '-olmisko-m, ~p;ri` ktšo-ro-m .Zvlášte mladá .gene-rácia ai -mi-
movoľne r›o=Zn.ecovala V sebe nesdnolat“el'ný oheň rodolásky. Mládež
bola pflrvá, V hrudi kvtore-j tieto nové ,Zvuky tak oflduševnene Vedely
roflzfochflveet už cez t“isícro‹čie nemé struny srdca opravdu Salco-veinlsk-Íé-.
ho. .Vem bez .IˇIolàlého a jezho‹ ducha, dľa svezdoctva Vajanského
(So-br. diela X-I.) sotva by sa bola zrodila junácka mládež bratislav-
ská na lč,e=le so Štúrozm, ktorá priniesla no-Vú ziepochflu vspohybe ná-
rodnom. Táto plná oduše-vinenostti celé state Zçz jeho .diel sla naučila
H, zs of ..Zá.D“a-l~o=1n »Džre-_dnáš.al.a__ na .památných národných mi-est.a.ch, jako
k.u..pfr. na Devíne. “(Skuzltéty.: Sto dvadsaťpät rokov, str. 36-.)

Jako diela klasické. Zjavily sa i V salónech slov. ` Zem-anov a
Veľko-mestských; -pıoıpredných rodin, a fnzemaš-lú časť majú V tom, že
V neskfloflršich rokoch V-elita slovgnárodných borcov pochádzala zváčši-fl
nou .Z rodin Zemanských. - -

Nie mzenšieho významu sú i Selıannky. Nimi obracafl p‹oZozrnos“t
na najZacho“Valejšú vrstvu národa, na prostý vonkovský ľud., V ktıoa-
rého -povahe, Zvykoch a sp-ôsobe žìtia tak mnohej krásy spatroval-.
Naučit] iltakto nas.le“diujúce poko-lenie viacej v“šflima.ť a vážit si ho, .a to
už nielen jako hšlavnú složku národa vo v“šeożbecno=sti, ale jako pęred-
met umenial. Právo-m hlol“t4eìd;al menuje. Vajzansský -.Zakladat.eľo‹m slo--~
Venskej “du=ch.ozvn“ej renesancie, lebo- Z ne-ho vyrástol ~Slá~dko“Vič,
Iřlviezdoslav, Kużkučin a in:í, ktorí námety ku sv-ojim vele=die--
lam uzž* Z Ýliudu brali.

Aby ľud rev tejto svo›jráZ›no‹s“ti aj zo. stránky jazykovej utvrdil.
Venzovali mu 2 velké spíevní-ky, oflbsah'ujúc.e cirk. ~p=i=esne ku úrôznym
priležitozstiarn cirk. roku. Premnohé Z nich ujaly sa medzi "ľudoflm a
mnoho prispely k rozšireniuslo-venčiny .a sp-olu inárodnéhos ducha,
keďže prredtýmˇ-až V jeho dobe“ pri bohoslužbách 'i katozlícky ľud
Väčšinou. suplotrebzozval sprevniky české. l -

Svofljirni úchvatnými žalospevami a ódami ukazoval na rany
ččpóháazxıšseiżxıšššš ke člinnèšie røáøIáákè.et“evĹøl eeveè“1'Ktø1eD»øm

viıdení pflrevádza samu Matku. Slávy, jak sedí na'T.atrách a žialne
pláče' nad bôľami A s.V«ofljich synov Slavianov. Áno, lebo“ “I'Io~ll'ý jako
pzravý Slovák bol Zároveň i pravým Slaviflanom a popri . silnom
nacioznłaliøme neprestal byt i= horlivým panslávom. V fóde „Na 'Slo-
venský národ“ rad rša;vdosm= chodí po hroboch dávno .Zeahynulých už
szlav,ians,kýlch kmenov, avšak slza žiaľu nad týmito- meni samu V
radost, keď patri na veľko-lenfý, mohútny, ˇživotnou -silou łkypiaci
ešte dub terajšej rodiny slavian“skej, Vidi pred sebou mofcnê, zI)`oz1 sve..
tu rozkzazujúce Rusko.. Zachoviaılých ešte Čechov, Poliakov, Jjužných
Slovanofv, a celý“ nadsený týmto Zvolaz  .
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Ó rn-ój roztomilý náro-de Slávy _d'ál . -
, Š Ro-Zmáhaj sa p-orád, a vždy pribýván.í“rn

.Íak zdarně lipšy Z'no±stem , “ ,A
 Dávnejšú vynahraď ztratu. V _ 1  V 1 1

“ Tento všeslavianský, a to lzdravýduch., Zjavne ba až dojemne
sa javí i pri- stretnuti sa. so Sre~zn=ievSkym, kde on, číry,,Slo=Vák padá
.-V ramenä iedněmu Rusožvi, jako S-vojmu bratovi. (Slov. Pohl. 1894,
str. 116.)  j _ . P V ' 2  P

Bohuš- vdaka, bzuditeľské hlasy Hollého nezoflstařly hlasom Vofilae
júceho nżaı púšti. Aniizzpflotom nie, »keď mu Umka žumľkla a p“otrh..ala
-SÉIIIIIY 36110 ľLIb*0'ZVuČnej lútne, ja on o›dD*o=čívazl už V tieni lip do=b~ro--
vodskeho cintorina. Ba jako by ozdtiaľ íbozlpožehnával svoj národ,
tento ačko=l'vek za cenu mnohých útrapz a bzo›jov“, predsa dočkal sa
kýženéhlož dňaslobody, ktoré“ho prvou jasnou Zorničkou. a neúnavným
veštco-m práve on bO›l“=. Preto právo-m si Zaslúži od vđačné-hno potom-.
SÍVH-› &13Y_ -Dfofnredné imilesto zaujal“ V Pantelone lslovenských velí-Ĺ
kášo›v-buditeľov. - ,

P o Z n á mk a : Poněvadž - jiná práce bohoslovecká, která by
se Zab-ývala živ oto p<ise`m_ Hollěho, ne-dfošla, doplňuje redakce
sama životní dıažta dle Ottova Naučného slovníku (hl. -p“r=oš inforınaci
kol. českých). v  , 2 v _

. J. H. _- nejzınżamenitější básník slovenský ze
š k o ly B e r n O-lá k o vy (nar. 24. března 1785 'V' Búrech neboli
Borech sv. Mikuláše vžupě prešnšurské - ;. zemř. 14. dubna 1849
na Dobré Vodě). Cızymnasiuın .vystudoval ve Skalici a Prešpurce,
bohosloflví V Trnavě. Od r.“ 1808 byl kaplanem V nitranské vsi Pobe-
dímě .a městečku l`Ilohıo»vci, od r. 1814-,--1843. íarářem V Madunicícn
na Pováží. R. 1843 při pžožáru, íaru. zachvátivším, těžce popflálen
zraku skoro úplně zbaven, uchýlil se na .pensi .ku .příteli íaráři -do=b-ro.-
vodskěmu, kde: život do-konala. -- Hoıllý bás.nil již .V semináři, Počal
překlady Z klasiků“ řeckých a římských, jichž ukázky r. 1812 vyšly
v Palkozvičově ,,'l`ýdenníku“, souborně .pak jako R oz l i č n ě
Básně I'Irdinské,EIegiacké a“Lirickě Z Wirgilia,
Theokrita,I`Ioměr.a, Owiidia,.TizrtěaaI`Ior'ácavTrn.avě
r. 1824. Tamćže r.. 1828 vyd.al překlad celé Vergilioflvy En e idy.
Potom náslendovalyi básně .p-úvodní: S vv a t O- p luk, Wii ta Z s ká

--s--~p-e--W oıfleí~zl1fl--V-4-(Šifra-av-a-----11-1833)--š-si-~~-~G--i--r--isl-~-l-»io------~
M e to di_a dia to šesti Zpzěvích (Budín 1835) a,S1 álvv opět V 6- zpěè-
vích (v budínském almažnac,hu .-,,Zor.a“ 1839), vedle toho V ,,Zo-rách“
1835-1840 řada selanek, žaloizžpěvův al iód. D-os“.l*éze dvě knihy písni
církezvnich: první Z nich čzasoměrný, druhý rýmovaný K a to 11 í cki
S p evvfňík (Budín 1842 a 1846). --e~ Prožsou složil H. životopis slo-
vanských apožštozlův a nárys bájesloví p=ovhšalnskýCh Slováků.

, ~I`loll5'r jako umělec je přivržencem forem antických, druží se
0 z .

V té př-jíčiněp ke Jungmannovìiš .a j-ezho škole, theıovreticky se prohlásivší
Saíaříkovýrni- a Palackého- „Počátky českého básnictví, obzvláště
pros'o-diìże“ (Prešpurk 1818)“. Časoflměrnoflu -plroslodií» svězhlo = rofldněho

` Ä
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nářečí západoslovenskěho Ltpravil si sám, dospěl V ní nevšední do--
konalosti la; zůstal ji věren p,o,-.celý život. --. j _  ø 1

IVZ Skoro všecky původní skladby Hollěho vznikly V háji Mlıci .pod
rozložitým dubem, odkud básník denně rozhlížel se po žírně Dováž-
skě rovině madunickě. Przo›toz`p~řzežs. všecky ohlasy básně jeho dýší
skutečným životem, a themata jeho duchem národním. ,

  KAREL MEZIHoŘSKYz j
HORLIVOST _- JEN NOVOKNÉŽSKÁP  

, ø

,,-- -»_ Přijde sam.o-statnost, přijdou boje, pokušení, ďábel se
svými hadimi s-ladko»stmIi=,. a Ty, vystaven sám o své vůli -- Zda mé
dítě dralhšé vždycky o-doláš - -L-'P Zda Tě vzpomínka na alumnát,

, J I .

naj, tu oddanfloflu, dětinnožu lask anu Bohu, ve které tam denně
čistě svoje srdce jako ıobět při Spasiteli -- zda Tě ta Vzpomín-
kasvždycky uvaruje a uchrání ,-~ --?“ -vv- T  , 3 1 V

, . Taknám, bratři, všem .před svěcením píše křesťanská matka.
A tak se ptá církev, tak volá i Vlast. Co jí odpovírne? “

V O, já vím --; o~dpoVěd” tak lehká -v-› umíme ji' užnazpšafmět. A
snad se jít chlubíme více_, než potřeba. Ale! do budo›ulc.nosti se Vmy-
slit, kdy nám bude odpověď- a sliby pllniti, počítati se střizlivou sku-
tečinflo-stí, jež nás zavalí nesščetnými přeıkáížkami a přímýlmi svody,
to se nám často nechce --« _- V 2 V

Šfv-TA'až“(fl‹ı-O

« Toneme někdy V růžových mlhách jitra, jakobychom. nevěděli,
že pravý život, život to plodný prací a obětí, nastává teprve, když
Slunce stouzpá k Zenitu ša nelmilosrdně praží, když všechna příroda
kolem V žáru pozzbývá .ìbarev a krásy a tmdloba Z .pžarna svádí k ,po-p-'
hodlí -- _- P V ” 1 3 .  

Říká se tomuto snění V alumnátě mladický idealismus,
(_ jak n‹eıs“p-rave-dlivě zneužití slova, které přece Znamená touhu
po nej-vyšších cílech duše; lüłnoč se. tu neříká raději r o mantis-
in u s?) -- a venku, po Vysvěcení. n O V ok n ě ž s k á h O r l i V o s_ 1;,
Ale škoda právě, že Zůstává tšazto ho-rlivost často je n n O V o kn ě žfl-
skou--! A . 1 .

 Ano, přijde s.amo›statno›st, přijdou boje, pokušení, o"kteľýCh nám

-- az novokněze se nejen stává obyčejný kněz Z duohżo»vníz správy,
ale také zároveň bytost jakási slabší, než bylten n=o›vOkněz,byt1ost
vlečená udállo'ıs.t.mi světa za vnějším shonem la poho-dlím, bytost, která
nemá již času pro sebe, pro duši svou --jfl -- Bludná lo-dŤ, ztr.ativší
kormidlo k řízení plavby, ztrativší ij kotvu, kt~elráfji poutala V ti-
ch-ých, bezpečných hlubinách: Zdá se na chvíli, že pzluje jako jiná loď
k cíli, a přece brzo Dfatrrıžo`, že nikdy nejdopzluje. -- Falešný peníz.
který na Venek se zdá pravý, a přece je b=ezcenný a nic' zaňfl na
světě nedostaneš; tímměně království Boží -- jak pro, sebe, tak
pro druhé-.f . . _, i Ť ,

ł \
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3 A p“=rıotor nezbývá, než Z romantismu přejít k realismu, -ze záli-š ,
by ve sladkýcbcitech konsolace k lásce statečně, vyzrálé, k lásoe.
V út e, která dovede .přletrvat a překonat =i= dlouhou bezútěchu, která
dovede p›raco-V-atii,i když se to přirfl-o“zenosti protiví, kdy člověk by
všehožnejradějine»ch~al, k lásce, která nelpina úspěšítch a ozdměnách,
nýbrž je Velkoflmyslně nezištná a apoštolsky hšoužflevnatá -è- A k to- A
mu je třeba předem se obrniti. To je ostatně účelem celé výchovy
V bożhlo-sloví. Ale krorně toho je ještě třeba' Zvláštní, bezprostřední
a indiVid.uelní přípravy, kdy totiž každý sám „klade počet“ se svý-Z
mi .slabostmi a nebezpečími. Nej“l1épe je tu uplatniti zkušenosti, které
jsme sami Získali nebo se o nich doslechli od kněží' již činných. ,

~ A ty se dají shrnouti ve dvě hlavní zásady: 1. N e Z a ch o V á ší
svéh oz vlastníjhjo duchovního živflota ani ctností -č-v-.z ,
tedy obého,co je ti teď nejdražší 'a také jediné zaručuje čpůsobivé j
a. šŤtastné kněžství “-P-' b u d es š- li Z “az n e db á V atd e n ní m e di- _
tacia duch. čet§b*u.;t 2“. neprovedľe“-š řádně žádné V ět-
ší p rá c e, ani se nedostaneš~ k' dˇalšízmu s ebzeıv Z d ělá ní (i“
theolog.), tak jak si to snad teď" dobře umiňuješ, nebudeš-li mít č as
dwo b ře r oz dě l e ný a určitou dobu denní určitému účelu výhra-“
ženou, _- . A k  ,

A Qxp-fąvldu, jak by také bylo možno, z“aıchova.t”i si duchovní či-
lost ,anadbřirozený názor, zv“láště v tak četných dnes, rozptylujících
pracích vněçjšíchż, kdybychom se V duši stále, nezabývaliìjpravdarni i
nadp-řiro~zenými, kdybychom duši vždy .znova a pravidelně neživili "
chlebein duchovního poznáznría lásky? An=a;leıgiel tělesné výživy je
zde zcela přilehaváš -- zkušenost p`ak“úsudek theo=retioký p-otvr-› si
zuje 1 každým krfloıkem.-Vždyť ,,sejdes očí -~ sejde so mysli“ _- lze
apliko‹va-ti› ina duševní Zrak; a povaha“ lidská je tu až neuvěřiteflně P
Zrádná -. --2 Co-7 se pak času týká, je ze zkušenosti' rovněž jisto, že
člověk, nemá-li den pflředem nějak rozdělený -az příjde mu pak volná
doba, nevíhnąed, co s ní azmaří tak dosti času již nerozhodným
rozrnýšlenímg, a zvláště pak neužitečnou nějakou drobn»o=stí, která ~
mu Z nouze napadne, nebo ještě více zbytečnými návštěvami alho-
vory..~.A velké, důležité obory zůstávají ležeti ladem, protože se
zdá, že na tu chvíli nestojí za to, do nich se pouštěti. --‹ ,_--A tak P
mizí den za dnem, kněz zapomíná, ito čemu se kdysi naučil a buď “_ . S

) IT\ž,1Íí.12.=‹ž.Q...-noZíbý.vá,zájem.-.oz-sv%ůži,,,,..*o,bor„.. .tĹr.ní„,nn_d„0;u-..-staivia,-,..se-,,,,.nesp;„oćko;„.-
jeným;ú'(stáVá sei při dnešním mno“žstVí prácel), anebo věnuje se
raději ,,prakti~čztěxjším“ věcem, které „něco nesou“ a. duc-hfovní správa
a liturgie; - ty jsou pak „vedżlejšírn zaměstnáním“ . Kde je tu
soustavná práce --~ jak pro vlastní Vzdělání, tak prokázání, 'spolko-
vou práci nezbytná; a kde jest tu radost, spokojenost, kterou si vy- A
l<.,UD_1ı'J'enřı.e jen svědo=n“riľtý,m využitím času k užitečné Dráci, zvláště
kom-áçi tak svatá, jakøzu jen kněz může mniši --?!“  p tí  Z

Ť Proto o těchto dvou bodech především musíme vážně přemý-
šleti. rozhodnouti se a konkrétně si je již předem pro bud-oucnost
Vyřešiti a předevšimzj umíniti si, za=eho.vávati pak rozıh.odnu.tí svıoje
za všech okolností. A toto rozho-dnutí nutně má za základ: předefl- .
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vš-im, kzašždé ráno askertickou půlhodinku (prima si meditaci) ' --";
ostatní pak den účelně si podlep-oměrů a množství škol rozděliti tak,
aby siepdotstalov deınıně alespo“-ňl půl hodiny na studium a čtvrt hodiny

 na duchofvnsíi četbu, --'Jest to- ovšem pro život V duchiovní .správě
těžký úmineik _--; nejsná~ze. by jej bylo pžlniti vklášteře. Ale Venku

` je ještě více potř_e.b.a takıo.›véhoto pořádku li '  “ z 1 Ť - A
“ V Atu všichni s velkou vděčností můžeme- přijmoutiá jednui vnější,

_ vyd.atn=ozuizpoęmorc, která se nám k tomu skýtá členstvím kněžskéhio
sdružení „Unie “ap‹o-štolské“Ť.*) -P Sdružení_jtoto vzniklo již V' XVII..
st. právě zpoštřeby, nahrzaıditi kněžstvu s-Větskému chybějící mu vý-
hodu řehoiní kázně a' tím mocnou pohnutku k řádnému plnění po-
Vinnkostí, ,Děje se tak jednak dob-rflovo~lnýrn plněním stanov, O sobě
velmi m.írných,' obsahujících.vlastně povinnosti každému řádnému
knězi samozřejmě; a hl.avně: dobrtovo-lno-u k‹on“tro»lou, jakýmsi revi- .
dovaným Zvláštním Zpytovánírn svědomí V de.set=i- hlavních bod`ech._“

V (Kromě 'zmíněného již denního "pořádku je tu poznamenáno pro
každý den měsíce: zpytování svědomí všeo-becné a zvláštní, růženec,
krátká návštěva Nejsv. Svátosti, ažnšt"icipoVání - toto je dle privi-

, _legia Unie pro členy možné již od v1' hod. odpol.- krátká členská
modlitba „Domine .lesu“, a .pak také, zda činěn Zápis o vydáních

, a příjmech. V těchto bodech jsou shrnuty též všechny závazné plc-
Vinšnosti členské.) Body tyto s p-atiřičnými _-rubrikami jsou na lístku
(„Ratio mensis“), který se pak na konec měsíce pos-í=lá diecesnímu“
řediteli ,,Unie-“. (Kromě“to=ho najde kněz ve knížce stanov „Regula-z
generalis. Unioznis Apostçolicae“ naZn.a;čenıo:u“ celou duchov›ní živroto--in
Správu a hlavní Zásady o Dastojracili stxuzdfiišu 4- (vedle 'mnohrýchl pri- -
vilegií a rnilostí,“ jichž se členům. dostává.) 4 ' Z - i_

_ Jsme př-eszvědčeënli, že tento_ pro~stře“deık k zachování pravého
kněžskéhfo“sm.ýšlení a* života -- Vzhledem na přir›o'Zeno›u slabost lid-

. skıożu - je Zcela' reální a p“raktick.ý, protože Z praxe Vznikl; lze se
tedy“ při pozužitížf jeho bezpečně nadíti- usıkutečnění dobrých snah a
úminků., které nyní V nás hoří, ale snad brzy, by ochladly, sobě
pouze ponechány, pod nemilosrdným do-tekem .chladné buidoflucnostii.

T Zacho-vávání stanov' Unie bude také n»eıj;přesnějš.ím 1 vyplněním _ a
stálým' po-kračo-Váním exercicií, ze kterých jsme se tolik radovali a

A V jejich duchu stále žíti z.atoužili~. -_ , ^ 1

1 Zpět, nýbrž pracovati poctivě na nasí líse boží -L- uvzaıżz-me ony dve
‹ zásady užitečného a šťastného života kněžského, _- uvažme i tento

. Skýfajiçi se nám dobrý pro-středzek -- a V-ozlme! Ale volme tak, aby
nás ““ nezahanbila táž ìnatka křesztżanská, když píše: „Všecko pžrýi na

I 4 světě Zklame, jen mateřská láska nikdy; a tatoláska srdce mateř-`
ského bude stále za Teìbe Dzrosit a Tě modl-itbami provázet do po-

` slezdního svého deıchnutí, abys poslání Své dobře .S_D"lHl1„
abys Všem b_y1všímatž.aškVš.e_cky Kristuzískall“ l 1

A *)lA~án=zen vizvmns. č. 4 øháıkn. 1  A j .
` .

4
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OYRILOMETODÉJSKA ı-ıLı'DKA.
ANToNíNsALAJKAz A s

I 'U I - O

UKOL KATOLICKYCH SLOVANU.
c ' ˇ

(Náčrt .populárního výkladu ideje cyrilo-meto-dějské.)
1. Z národů Evropy Slované zaujímají celou oblast severo-

východní: Velkorusové, Bělorusové, Ukrajinci (Rusíni), Poláci, nej-
dále na západě Lužičtí Srbové, :Čechové za Slováci. Klínem Němců" a
Madarů oddělení jsou fo-dtzápadních Slovanů jižní Slované: Slovinci,
Chorvati, Srbové, Bulhaři. 1

2. Po stránce náboženské pvřísfllušejí Slované Z větší části
církvi katolické a pravoslavné. Slované katoličtí jsou dvojího ob-
řadu: západního- za východního (uniaté), , . .

V ě t š i n o u k a t oz 1 i č tí jsou .ze Slovanů: Poláci, Č_ec=hové a
Slováci," Slovinci, Chorvati (rovněž Čecho-vé a Slováci- usídlení

Americe). Menšinou kıato-ličtí jsou Lužičtí Srbové. Menšiny kato-
lické jsou u Srbů, Bulharů a Rusů. A . l

S j e d n o c e n í Sl o V a n é jsou: Ukrajinci (Rusíni), řecko-ka-
tolíci ,či uniaté a Sjednocení Bulhaři. Tito mají východní obřzad. Rov-
něž ti, kteří zRusů vracejí se k jednotě s katol. církví mají dle zá-
sad sv. Stolicetzachoviatli svůj východëní obřad.

-Většinou pravo slavní jsou ze Slovanů: Velkzorusové,
Bělo-rusové, Ukrajinci, Srbové a Bulhaři. - Srovnáme-li Slovany
.lçzzxjtølliznkë są- .pravoslavné,  .v.í,c.e .,,j,est. .._Sl.o-vanů- pflravos,l.av.ný -  

3. Žije tedy většina Slovanů V rozkolu -- od doby jeho dovr-
šení V 11. st. (1054). Slované sami nezzpfůsobili- církevního ržozko-lu,
ale rozkol se u nich ujal během století vlivem cařihr.~ pša-triarchů
rozkolných.. ~ .

4. Slovany k a t O lick é pojí navzájem příslušnost ke katoli-cké
církvi. Slované Západní a jižní mají mimo to k sobě Zvláštní vztah,
nebot žašpoštolozvé Slovanů sv, Cyril a Metoděj přičini-li se buď přímo
nebo nepřímo O jich pokřestanštiění a přivtělení ke katolické církvi.
A proto jakıo každý jiný katolický národ, podobně i Slované kato-
ličtí mají úkol: náboženství katolické svoˇIbě zacho-
vat a posílit a pečovat o jeho rozkvět. Mimo tento úkol
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majízvláště Slované kato~l›_i‹čtí2 ještě jiný: przaı c ov v at o to. .a b y i
ti ze slovanskýcžli národů vrátili. se k jednotě cír-
kevní, kteří trvají dosud“ v církevním rozkolu. Ne-
ní to ąp›r'já*cíe pouze Slovanů, nebot skutečnzozstísvjest, že pi jiní národo-
vě nlełsploęvanští jsou činni nattıomto poli. Úkol je to veliký. SV. Otec
nazývá. jej tak enc. „G rza nd ež mu n u S“. - ,j,velikým.úko~1e-m“. iV~ ní
vyzdvihućje významl sv. C. a M., apo-štozlů Slovanů, aj povzbuzuje
Slovany katozli-cké k pflráci na poli církev.. sjednocení przazvoslav-
ných s“ církví katolickou. 0 . t i V M či

. . . . . , ` _
. -I.. . v j

.> v . . ` ' ` ı\ “

 i U nás říkáme tomuto úkolu: id e a c y r iQl“o m- e t O d ě j s k á -
znšebot jes.t o dk aze m sv. .bratří Cyrila a'M-etoděje, kteří chtěli zí-
skat slovanské národy církvi katolické. Na přímluvu jejich se .též
dílo pflodniká. oni jsou jeho pšatroznové.  j “  i  

Sjednocení církve východni se Západní (t. ij. návrat východní
církve k -církvi katolické, od níž se v 11. st. oddělila) -_- je věcí ná-
báoženskou.. p Dějiny nás pou-čují, že skıoırofl vždy byly při pokusech
ohłlzedy polľirticzké. čehož následek byl že se sj-eldn-ocení neuskuteč-'9.

Inilo, i když v theorii vládl souhlyas. Vidıme Z toho, že věci nzažcio'-nál-'
ní a politiczkëfnesmějí se postavit na místo první a podřídit si Věc
náboženskou., která pak se tu stává pouhým pláštíkem. í i ř

5. T ě žk á ú 1 ohša je to, „nebot l-je třeba poznat se navzájem a
odlćoıžiitna obou stranách _ západní ivýchodní -- předsudky za ne-
porozumění. Myf na západě musíme sstudo=vzazt východ a východ se
musí s.naž.i=t poznati záspladt Nejen poznat nynější stav, ale také vý-
voje“ živzozta cirk. .na západě i vý“c“hžo=dě je třžeılaa“ si všírnat, jak V mi-
nulosti, tak nyní. Studovat dobu před rozkolem, příčiny za vývoj
cirk.. rozkożlu sen všech stránek a nynípfrnonésti spravedlivý soud.
Pokračuje se poìmalug vždyť doba odlozučení trvá téměř 1000 let,"

P r o s ř ed k y ke sblížení, vzá_jemnémĹupoznání.“ a Sjednocení
jsou: nadpřirozeně a přiro-zené. » ~ “ »
" Z H 21 Cl-D řìl' OZ C“ H ý Ch je to p~ře-dně. m o dlitb ao církevní
sjednocení.iPro-to: se klade tiakovýdůraz na modlitbu, 'pzo=něva1.dž
Kri=stus Pán Sám ve své velołçınıěžskë modlitbě modlil Se pkOtci sve-
HIUHGĎÉŠLSRÉIII-H. Za jednotu svého stádce; dále pro význam a účinek
modlitby, nebot mnohdy rozum již pıoznává pflravdu, avšak vůle- se
Vzpžírá postoupiti k činu. Tu pomůže modlitba získati mi~lost. která
zle-mi-soafloxfl--vůle..-z-Má-1-ma-h-øžžssnťxšøhsž-szászxačsnsčs~€áťflžszxz-zisk- ~Sv.-Pflveıàż---se

Též možno- mši s V. oflbětovati na týž úmysl; sv..p řij Í m á-.
ní a pzřinášeníż rzůıznýclı ob ětí... .I misijní. Světový“ spolek „Ap Ov-
š to l á t sv. C y r i lzaza Nle t ofd ě j e“ zavazuje, členy, aby se den-
němodlilii Otče náš a. Zdrávas l\/lariasejzvzýváním bl. Panny Marie.
sv. C. a Nl. a krátkou mo=d'litb‹o~u. “  

l Přir ozíeně prostředky vyjádřil krátce 'ale výstižně na unij-
ním' sjezdě na pO»sv_ Velehradě r. 1922 kozšický biskup. dr. Fischer-
Cøˇfož1“brieslo-vy: multa velle, scire, agere -r mnoho chtíti, vědětì,Íč.iı-.
niti. Předně je potřeba S t u dia- věcí východních po stránce histo-
rické, nábož., pfrávn.„ liturgické atd. Při studiu otázek“spˇ*orných hle-
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dět se vžít v myšlení výchoďanů. Vždy nflazvazovat na ty věci, které
nás pojí a*potom upravvovati cestu k odstranění nedorozumění ve
věcech sporných. Knihy jednající oz této otázce -_. at -na západě ne-
bo na východě psané -_ zvláště musejí dbáti zásad irenickýcth (míru-
ınilovných) a nesmí v nich býti podán obraz bud západu nebo vý-
chodu, at' již Z této neb o-né strany za šnıeobjektivní p~oklád.aný. Ne-
dbáním těchto zásad »se věci nikterak neprospívá, naopak škodí. “ -

Sjez dy“ unijní na posv. Velehradě spojují oba tyto prvky:
prostředky nadpřirozezné i přirolzené, při nichž hledě»lıo›`se vždy, aby
se přednášející i debatující varovali všeho, co by odpo-rovalo ire-
nickým zá-sadiámů. “ c ' ` J i '

Úkol sjednocení církve východní se zá_pna;d,ní je těžký a je třeba
veliké pr o p a g a c ep těchto myšlenek. Propagace koná se články
v časıoıpàisech, novinách, vydáváním propagačních brožur, před-
náškami. Z časopisů kato-l. u- nás šíří tytomyšlenky: ,,Ażpošto=lát sv.
Cyrila a Meto~děj›e“, ,.zIˇIlídka'_“, „Caszopis katol.: .duchovens-tva“_, „Ži-
:vot“, ,,Archa“, ,,.Věstník. S=p“o~l. sv. C. za lVl.“, ,,l\/luseum“ a j. Knihy
Vědecké vydávají různá “nfakladatezlst`ví. Při Casopisu kat. duch.
v Praze vyšly .,-,.Slavov`ru~m ,litterae theo»l.o‹gicae" r. l.--VI. Jejich po-
kračování vydává fAk_ademie velehradská pod názv-em ,,Acta'Aca-
demiae Velehrzazd.ensis“Ť -n- dosud. r. VII.-.J-XI. Z čase-psisů mezinárod-
ních o-bírají se otázkou sjednocení; ...Echo d”Orient“, ,,Bes.sario«ne“,
„L'Union des Égli.ses.“, ,,Étud_es“, ,,Bogo›slo~via“, „Przeglad povze»c=h-
HY“~, tak j. ROV1'1ěž_ v kázáních o svátku sv. C. a M. (u řecko-katolíků
na sv. Josafata) upozo-rňvo-vati natento úkol ja. vybízeti ke vstup=udo
„Apoštolátu sv. C. za M.“ l

A Přiiívyučování náboženství na středních a ‹o-becných `ško~l'ách
při p“říležit.os.ti a vzhledem k předmětu 'žákům přístupně da se cn ve-
cech těchto -Dľomluvliti. ' J  

` Dlužno se zmíniti i o~ přezdnáškách na iakultácšh theol. a V boho-
sloveckých seminářích,.kdei mají býti boho-slovci seznámeni- s věcmi
v:\'fchodzní,mi a ,uvedeni do studia o nich. Mnoho záleží na tom, aby
nozvfo-›svěcen“ci vyšli ze seminářů S úmysl-em pracovati na tomto poli
a ro-zšiřo“vzazti apoštovlátníł myšlenky. l c .-

ě Obojí prostředky: nadpřir-oızené Ai pıřirozené i .pžro-pagace jsou
nutné. Sedno-cení církve východní se západní není vecı .len tech,

třebí mno-ho m-odlitby, pokory a lásky. Čím lepší V klì€ľëmk*0o'1Š,V Ze
slovanských národů bude stav katol_ náboížeınšství, tím více muzzeı na
tomto .poli vykonat. Nenímožno navmítati, že máme práce doma do-
Sti. Ovšem, avšak prací na tomto velikém úkolu zkvétá právě život
nábož. doma. P'r“o~st1ředky  přirozené mo=h-ovııězklamat a kolikrátuuž
zklamalyz, nadpřirozené však nezklamo-u, ii když nevidíme hned jich
výsledek. Jednota sv. Církve je poslední vůlí Ježíše Krista al údům
Jeho Církve náleží zachovat tuto jednotu a když .ji o›D;'LISÍì1i„ ZHĚ-É
V jednotu se navrátit. Ti, kteří v jednotě jsou, mají pomáhat k na-
vratu odloučeným. ˇ . tv O i
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A . N.a západě i východě rozšířena jest velice úcta blath. J Panny
Mar-i-e,i na východě i -úcta sv. Cyrila' a Metoděje. Pr-acujm-er pr-oto
pod jich záštitou,v jejich jménu, a vzývejme jeo pomoc.  

j „ J ' L Blahoslxavenáì Panno Maria, . . 'J
sv. Cyril-e a M-etzoıděj.ij, sv.QJ.o-saiate, J

_ i orodujte za násl

V ,Nl--.-Il: '
' .__ 4 .

1 OBNOVITEL VELEHRADU..  
Na 12. července t. pířfip-adá,sto›let:é výročí narození -lig n á ta

W u rm a. Význam tohoto kněze--vlastenice, nejvýraznější to posta-
vy" Z řad moravských buditelů, zzaısluhoval by siobšírnější studie,*)

l -Zde chceme up*o‹zoIrniti laspoň na jeden jeho čin zvláště: zvelebení
Ť'\/elehradu, obnovení jeho významu náb-O-ženského il národního či tím
popu-laris.ování ideje rcyrilo-metodějské. Wurm totiž to byl, jenž za
pomoci tehdejšího kn. Hugozna S-alma .a hr. Belcrediho starali se (od
r. 1860) o up-ravení velehradského kláštera a' chrámu, a r. 1861' orga-
nisov-al první národní- pêo›ut' k hrobu sv. Nleľtoděje. K roku pjuľbilejšnêímu
(1863) vydal dvě sbírky písní a jzzaflložil Matici velehrad.-sko-u na pě-
stování id-eıje -oyrilometoıdějské. Velkoflleipłý úspěch ju.bi_lejnícıh pouti
a s-lavnostíLvelehradských toho roku -bylz větší“ části též jeho za-

- ' A “ . - ,

sluhou. Povážíme-li, jak těžká asi byla piočátečníz p-ropagace id_eje,;
dnes- už "pp-řece většinou vžité, oceníme alespoň přibližně tento důle-
žitýoddíl Wurmovy práce. _ Hlavně však je p}o-třeba praktického
ocenění, t. j. následo-vání jeho pšříkladiu.. A to dnes především prací
v Apošto-látě -a SCO, jimiž se teprve veliká idezadostává hlouběji
-do krve lidu a inteligenci, jak je to-ho“ potřebıa k jejímu. pravému
rozvoji u nás.,Ve vlasti naší jp- přece pravý, původní do-mov této
ideje -- pro-toz musíme úsĹil›ovněji~ než jiní prace-vati OT její“ J hlujb-ofké
zakořenění, abychom s-eı ukázali hodnýmiž svého národního poslání
a nebyli 'snad cizino-u ._Ízahan'beni! Příklady tak zářivé, jako- ŤWur-
mův, mají nás zvláště k tomu pohnouti. Neijl-ep-ší pak příležitost,
k lidu o-této idejí- pro-mluvitçi, naskýtá se o= svátku sv. Cyrila a Me-
toda. Proto _p«ři-čiňujme se ,všichni O-,uspořádání vhodné přednášky
na ten den, a zv-lášˇtě, pflokud možno-, o- vypravenípoiutníků na Ve-J
-lehrad který již sám k' nim nejlépe promžluví, -- Vlasteneckflý spolek
m.use.jni.j--v; ...O.lomouei{-.od.halil.-_nedávn.o..~..s.v..éŤmu;.zzakladat.eli... pša.m§ě.t11i-_.-de.=._

ø“ v `

sku, aby tak veřejně- uctil jeho velikou památku. Kéž zase* my, bo-
hoslovci a kněží, o-slavíme ho prací v jeho šlépˇějíc'h, pro zvelebeni
ducha cyrilometodějsŤkého V životě národa! _ - ' . l ,K

*) Životní data jelıeı Nar. 12.- -července 15825 _ v Klseboukáeh na
,çgymnasium vystudoval v Kroměříži, naíkněze vysvěcen 1850 v Brně. Jako
kaplana později Správce ústavu pro zanedbanou mládež v Brně sůěastňoval
:ˇse hned ˇOd počátku ruchu :bud“ite_lskéh-0, jak v ohledu národnostním, tak po-
litickém, jsa zároveň činný i rlirerárně, zvláště„jak`o redaktor kalenda'.ře~ ,-,Moravy“.
V popředí politického boje dostal se zvláště, když byl r. 1861 zvolen za poslance
do zemského sněmu i do říšské rady; ve funkci této Setrval až do roku 1891.
Odi roku 1865 žil -v Olomouci jako sekretář kapitoly a konsistorní rada.jS prof.
Havelkou založil tam r. 1885 Vlastenecké museum, jež přičiněnínı jeho
kznačnému rozkvětu se povzneslo Ť 4./X. 1911. P
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SLOVANSKA HLIDKA.
CZYTELNIA SLUCI-IACZÓW WYDZIALU TEOLO- ,

GICZNEGO UNIW. JAGIELLONSKIEGO WKRAKOWIE.
(Poz. red.: Dlouho toužený- dopis- bratří Poláků, první asipo 10 letech,

konečně přišel.-Vítáme. jej s radostí tím větší radostí, že cítíme v -něm9

věrný O-hlas a pˇfo-ro-zumění snah našich ,a nejIlep=ší vyhlídky pro příští bratr,
ství a spolupráci, Dej Bůh, aby i Ostatní semináře," jimž jsme psali nebo
psáti budeme, i S bratr., časopisem ,,PrZedswit.e.m“-“, tak ochotně a přáte-lszky
nám ruce podaly! Tak kéž naplní se zcela náš slovanský program, v 1. čt.
let. roč., Obnovený! _ Do-pis do-šel veiznění dvojjazyčném, po-lsko--slovem
ském. Pro nedoflstat-ek' místa však nemůžeme obołjího- znění otisknouti., pro-to
uveřejňujeme jen p“ř“ekl“ad -slovenský, většině bližší.)  í

  . íW Krakowie, 9./V. 1925.-
Do Růže Sušilovej! C z 1

Pflo-clprwˇzašlony Jezus Chrystusli

` ˇ Drahí-Ko-legoviaiBratia!
Z milým prekváp-ením p-rijáli sme Vaše „Museum“ spolu zz

list-om zo dňa 17. ledňa 1925, v ktorom čítame, že Z pˇoza hôr i riek
_ ø

naši Kolegovia i Bratia jednej matki Slávy vytáhajú k nám priaz-
nivúĹ dlaň i na vše-tké .snviato-sti i pIO=dan`i~a krestèašnské, katolické i
slavianské vzývajú do zhody, lásky i sp-O-lup-rácy, Mô-že neslušne, ale
predsa mimovoli cížtimžey pri čitániž toho listu akúsi bolestnú žalobu
na našu ľaho-stajnost' ozh*l'ado›m „jednlo-sti Slažvianskej“. Preto- tiež
chceme sa usp-ravedlnit, že p=redsa do viny -sa nepočúváme. , My
vždy boli sme i sme na d”al” ocho-tní do zhody, len že nie vedelisme
O Vašich tak chválitobných snahách zhromáždenia kolo- „Museum“
celej slavianskej mládeži duchovnej; ne malisme predstaviteľa na
Zjazde slavianskejì mládeži duchovnej, však O nim vôbec nevedeli-
sme i to bez akejkoľvek viny iz našej stránky. - Nám zároveň jak
is Vám veľmi V srdci leži sjednotene v., mene ideálov Kristovýchi
spo-luprácyk väčšej sláve Božej i blahu náro-da. Jestlivšak styk
medzi nami- a Vami sa zelrval, ktorý egzistoval dávnej, po čom Sved-
čia zn-alezené ve knihovní -,,Musea“, ale ešte predválečne _- to prí-
“č“in"oiui“ tiOl1"O” řřljioišlíö J1j'ëd"ñÖ*đüčl*Iě"”Žäñ'e'đb'àňě C 'Í iiŽ”äL15Ío?nj`ël1ÍĹi'të"`"ˇCali lălíäi
neprıazň. , , _ ' 1 _ _

Ale ako-lko-vek sa vec mfanla,do-bre,_že zase tie styky budeme
mohli o~dno-vižť. Nevyslo-vne teši nás, že dielo- zjedno-tenia slavian-
skej ka-tolickej mlád-elži duchovnej tak mohutne po-dnimáte. Však
y idnesných časách, kedy Z jednej strány p're`sadnýnacionali'smus
i rozličnefkazc-irské .sekty ,,Nárıo›dných Cirkvy“, a Z .druhej ateisticki
ko_munis.mus. Zahráža Cirkvi i pravidlovému žitiu spo-lečno-sti,: ve-
škjeré sjedno-tenemıaıjúce na cie__l'u po-do-pflierane tých J zastrašajúcich
prˇúdov a ty-m viac silna organizácia kléru kato-lického--slavianského
je konečná. i .. -  “i z-  " I  --
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Z ochotou pristajeme i- schádzame sa na zajate -o=dp-o~vednéh›o=
mesta v tom sdružení i 'budeme sa starat' spo-lupracovat s Vami.

Z našimi pomerami zapoznáme Vás lep-šiej v budúcom liste. Te-
ráz .len nadmeňame, že v našom Semináru (Seminišti) istnejeì lite-
rárna jedno-ta„Czyteln-iaSluch.ac.ZóWWydzialuTeo-loıgicznegoUniver-
sytetu Jagielloňskiego“ i vlastne ta jednota prijala na Seba íunkciu.
aby s Vami tie styky: udržoıvala. Skoda, že Váš list nebol do ,,CZy-
telnif adres-o‹v.aný, bo odpoved nastúpila by bola rýchlej.

 Casopis náš tunajši, ktorý nosí názvu „Tempus liiberum“, nemô-
žeme_Vám poslat, po-neváč je na mšašine tlačený a to -len v jednom
e_Xem_p-láry. ˇ - _ ˇ i  i

Jako-sme zauvážili v ,,Listárni redakce“ (Museum Nrz. 3), že
písaliste do našich, polský-“c-h seminárov, ale nie do všetkých. Sú

\ ' '

este inne nase mieısta.. kde, sú sem. duch.,-.s ktorýmif sa môžete tiež
skomuniko-vat' a to: Plock, Tarnó-W,“,K_ie.lce, Lódž-, Siedlce,“ 1 Luck,.
Lublin, Sandovmierz a obzvlášte Wlo-c.la“Wek, kde východí ,,Przed-1 V _

svvit“, casopisl po-ľských bohoslo-vco-V. i 4
- Zas.ielame Zároveň preplatok jedno-ročnýza „Museum“ v sum.

2 zlp. _ S ' ` ii i  1- .  
Zasielame Vám Srdečný -pozdrav bratženrský + „Zdar Bohl“  

Zygmunt Laczek, sluch. II.-r'. teol. Eng. Florkowski. sluch. IV. r. teol.

í CIRILSKO DRUŠTVO LJUBLJANSKII-I BOGO-
- z -sLovCEv v LJUBLJANI. j  

A Na XI. redn-em O-bčnem zbo-ru „Cirilskega druššsztva ljubljanskih
bogoslovcev V Ljubljani“ dne 27./II. 1925 je .bil izvoljen sledeči od-
bor:  v _ ,

_ Predsedníkz Odar Mojzij. Podpredsednikz Grims Sjanko. Tajnìk:
Dfilnšflľ VÍI<Í0I'. Blagajnik: Bergant Anton. Knjižničar: Skerbe Stanko.
Revizorja in razsodišče --iiůostati isti.

1 c Dragi kolega! Q -
Evo ,Vam poziva za ,,medunarodni znanstveni kongres o

istoěnom pitanju“. Vrši se od 12.--16. jula. Mislim, da céte i Vi
biti Zastupani na našem kongresu, kao što Smo i mi bili .tamo

prvome redu namijenjen nama teolozima. 1
Veoma .čemo bití radosni, ako Vas budemo mogli pozdraviti

u svojoj sredini u što većem broju. Biti če Zastupajne sve teologije
iz Jugoslavije. S druge strane moci ćeıno da Vam uzvratimo na
ljubavi, kojú Ste ziskazali i Vi nama, kad Smo bili tamo.
_ _ Molim Vas agitirajte i kod ostalih teologa i teologija osobno
1_preko „Museum-“a“. -- Srdačno Vas pozdravljam do skorog
vıdova v Kristu odani Ivo V. Bučič, bogoslov.  

 Ljubljana, 22./V. 1925. _ \
PoZ.tred.-: Upozorňujeme všechny čteııáře, zvl. bohoslovec, na tento

union. Sjezd, aby se ho co nejěetněji súčastnili. Bude totéž vítaná příležitost
k většímu sblížení. Program jeho (velmi obsáhlý a významný), poněvadž došel
již pozdě, pro nedostatek místa -uveřejniti nemůžeme, požádáme“ však O to
Cas. kat. duch.
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 nj.ev Ž u .
KATOL. - Bor-11 OSLO VCŮM SL O VANSK

1 Mílovdní br-dtfří ! d 1 “: 1
1 Chyběla by -nám cosi v prázdninách, ohmdlí bychom

se O imnoho rbfrdtrskěho teplá d osvěžení, kdybychom se
fhcsešlí --j dle stav“-Odávnc' trddíce v zdtíšíposválnc'hO Velehradu.
Sjezdy vclchrddslcévždy vábíly moc/něsrdcc bohoslovců slovan-
ských, nyní volá Inc d nddto- laskavě zve Olcovské' srdce
Stojćmovo. PO .synech -touží ,,tdtícˇch“, po ucˇednflcích cely'
roh se příprdvujícžch -- Odpocˇívdjící dpoštol. Vyplnítc,
b1”dtří,jeho přání? Příycľtc ! Přijďte nc jen 2 cclc' /naší milé
republiky, ale Odcvšdd z“ kfrajů slávshych, kam ždlětávdl
hlas Stojan-ův. Shromáždětc sc 8 námí ve dnech ćcrvencovych
(20.-21.) na místech posvěccnych prací sv. Cyrílld d 1!/lzclhoděje,
abychom se vších-ní vzájemně poznali, navzájem povzbudfllí
d ndccfrpdlí nadšení, posily práci v.příštím celém 7`Oce.*)

Nužc,/nd bohosloivechémí sjcždpě -- hd po-
svdlncm Vclehmddě -- nd shledd/nou./,

T  „Stojťfmovd Literární Jednota, bohoslovců
olomuckych. j

Z .*)POzv'dnlcy S podrobným iprogramem budou včas rozcslány. p

LOUČENĹ  
Každoročně se loučí -bohoslovci IV.

sstudijního roku se svým časop-isem,
.Není to Vlastně ani naprosté rozlou-
čení, nebot mohou a měli by-i jako
kněží tento časopis --„ do něho-ž bo-
hoslovcipíší a jej vydávají zn- dále
odebírati a čistí. Loučí se s ním v
tom sm-ys-lu, že jako kněží už tam
nebudou psáti nebot nastane jim jiné

7
v ' ' ' 'pole prá.cea cekati naně budou ča-

sopisy jiné. O ' i -
S „Museum“ už do-ko-nčuje 56. roč-
ník.fKo-lik bo-hoslovců bylo .kolem
něho so-ustředěno během uplynulých
let, kolik básní, článků, zpráv atd.

na jeho stránkách u.veře“jněno! Jest
velmi zajímavé sledovati jednotlivé
ročníky ,,l\/lusea“. Jsou obrazem do-
by i ob-razem bohoslovců, nebot u-

jaké míry byli vyspělí kł, řešení urči-
té otázky a zda po-chopili a ocenili
správně“ různé pro-u-dy a snahy doby.

Je ovšem pravda, že „Museum“
nějakého svrchovanéhoz fora, ani li-
terárního-, ani politického, nepředsta-
vujô; Zvláště nev tom smysl-u, aby
chtělo „ko-mando-vat literaturu“. Ale
to také není jeho účelem, ov to ,,Mu-
seum“ také ani neusiluje. a “p-o-nec-há-
vá rádo tuto slávu- jiným čas“opisů-m,
které se na literaturua politiku, resp.
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i V-ůdcovství, sp-ecialíso-valy. ,Muse-
um-“ "je již od žp=o“čžártku svého, jak Z du-
cha Suši`l-oflva a Šťa“-stného‹ “ tbżrněn. a-
lumnzátě vìzešlo, skromné a-tıízc-héž, majíc
za účel, ne oslňovat -názr-od sebevě-
dvomým 'Vyis,tup‹ováním a ' kritik-ou,
nýbrž cvičit se V sa1no*statné

.Í _; Ä ; 1 ø
Ili;-.erarnı praci v (pokusyl) -

roveň pěstovat cd u c h a S u i-
150 v a, toho ducha, jíimrž kněž-
stvo proidchnuto- probudílo národa
zachovalo také namnoze ›- (aspoň V
nižším kleru) církev -u nás? jak od
otrockého austro~kato~lìci=sn“ıu, tak od

:SD NS:

ro-zvratu p›opřevrat.ofvého i (brněnsrká
diecese!).' Jména Štastnéh~o, Kosma-
ka, 'Pos-píšila, Sedláka a dlouhé řady
jiných až do p=o\sle«d_ní doby ıdžokazují,
kolik toˇ~'veliké pozdější práce mělo
svůj vznik V ,,l\/lzuseuf“. A aby to .i na-

›

dále platilo, aby ,,l\/luseum“ nadále
bylo školou dobrých synů Sušílofl-Ĺ
vych, so= to, boflhdá, se budou jí naši
nástup-co~vé věrně starat. 'Budoiu-li
silní V této snaze, pak „Nluseum“ ani
po 100 letech ,,nezplesniví“, nýbrž
každým'ro›lš.en'1 s novým. redaktorem
vždy znova rozkvete, svě~ží_ Stále,
jako ideály jeho samy. (Spíše by o-
sud ,,zatuchnutí“, a to úp_lného,ímoıhl
potkat nějakýlěasopís mladý, užívá-li
za zbraň, neo-malené h 1' L1 b os t ia) Tak
se my díváme na naše ,,Mu.s,eum“.
Pro-to těšili jsme“ se opravdové na
každé číslo=,` se zájmem- je pro-čítali.
Loučíme se nyní S ,,lVíu.seem“, ale

zůstaneme mu “i dále Věrni“ jako přá-
telé! Kéž i dále ,,l\/luseum“ íp-o-kraě=u--
je tí_m.to« směrem svým a nedá se
nikdy ničím zmásti na své cestě“ pra-
vém přípravy to k pravému

VV's i r
sky k Církvi a Vlastil' z

- -aik--.

PRVNÍ PODMÍNKA sLov.
 í ]EDNoTY_

J _

llv-fláme na "Velehradě středisko uni-
oznistické; republika sama již svou
p~olo=hoIu a snad í pro“videncieln“íìn“ı po-
sláním je určena za základnu unioni--
stické akce; a přece, srovnáváme-li
práci, jak vědeckou, tak misijní, kte-

rou konají *-na . p-ř. Franicouzovré za j.
vzdáleněj-ší sn.á.r-odové pro unifonìsmus,
s prací u nás í +-V viídírne,“ že jismłe
vlastně ' hodně za nirni. c(Jugo=slavie je
tu ze slov. zemí ještě nej-čileijší --`
hl. zásluh-ou dra.' Grivce.) A jedflnouv

příčvin jest Iłmial-á znalost - slovan-
ských jazyků. Ta. nedovoluje bližší
poznání pflr`aVo‹sla,vných bratˇríí, 'a pro-
to vzáje~n“ıný --styk, a ochromuje i zá-
jem sám. Kultura a tradice pravo-
slavnýcıh jjzflůsstáva.jí nám tak cizíıni., a
ofb-ífráme se uniroinism-elm často jako
abstraktnıím vědfleckýrn koníčkem, ne
jako životním zájmem tolika. milionů
bratří a l p#ř1e›dmětem zvláštní lásky
Církve. -- Ale i pokud se týká slo-
vanských ka.tori*Ĺä{1Ť1i 'saniı.ých ”(bo=ho-
slovců nevyjímaje): téměř' žádné sty-
ky, žád.-n“éˇ~-v d-o‹r=orzŤu“m›ěinzí a Sp›olup~r'áce,
jakoby nás dělila čínská sizeď. Kde
-.zůstává ıcyriloımetodějské .bìratrství
Slovannů, kde -čeká ještě vypěstění sa-
mflorstatıné katolické lkultujry 'slovan-
ského kmene, “assÍim-ilace (ne-myslím
dogmat. kompro-misi) katolictví ke
slovanské -duši? Toto všechno je
možné pouze při úzkém přilnutí, du-
chovním sblížení jednotlivých, dosud
jakoby ro-Zštěpfených, ,sl-ovaynsukých

národů, tak, aby vzniklo sloučení ná-
rodn-ích prvků V k-ompaktní kulturní
-- možn-O--li říci -_- massu, jež by ztě-
lesňovala již duševní ž.ivot a ideový
obsah celého, kmene. Na této' masse
pak jako -na základě může teprve rů-
st.i samostatný kulturní vývoj
celého kmene, jenž by byl .sch-open
prostoupiti všechny životní složky
naše, Zvláště katolicıismus“ a umění,
a vytlačitıiì tak dosavadní převahu
prvku germánSk'oz-zrfomxánSkıéžhzo. (má-

mzeri, nzarrrs,nnI.Sli,---hl,.,,..,.záinadżn_í.-
A tu opět nezbyžtnnou podmínkofu jest
znalost ostat. jazyků slovanských."
aby, mohly si' jednotlivé národy na-
vzájem .zp;rost.ř`edk›or-vatì a p-oznávati
svoje duševní plody. Myšlenky Kol-
lárovy 3 Jungmann-o-vy o této vzá-
jemnosti slovanské a nutné k ní Zna-
losti jazyků nebudou niškdy zastara-
lé. Vždyť skutečně snahy o to»to-sp«o-
lečenství kulturní zde jso-u,^ alespoň
zatím u nejvyšších vědeckých insti-
tucí (vedle výměnyľněkterých časo-
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pásů., zvl. vě-deckýczh). Tak. došla br-
něnské b“o›ho‹slO=v‹ecké knihovny V ipo-
Slevdní době velká zásilka polských
vědeckých děl (právnických, histo-
rických' a uměleckých), publikací to
krakšo-vské' Polské akademie věd a
umění od r. 1914. Jsou tu díla některá
přímo oflbrovská a pro poznání pol-
ského národního- -a kulturního života
velmi ~-důležitá. (Na př. Z literární hi-
storie: Nikolaj Rej: Kupiec (1549); ze
dějin umění: Prace kom-ìsji thistoriji
sztuki -_ 6 sv. S indexem a četnými
illustracemi; z práva: Ksíegi sadowe
vviejskie r-- ze sbírky Starodawné
prawa polskiego pomniki (tom
I., II. 1900 stran), Archivvum- komisji
historycznej, - Najstarsze statuty sy-
nodalner-a j.; viz na obálce). -- Co- by
však 1 prospěla podobná, psebecennějšrí
díla, kdyby jim nikdo nerfozumněl »a
pro-t-o jich ani používat nemohl? --
(Příchodš jejich však. s_ám již podnflítí
snahu bohoslovců, uči.t se Dolštině --
poclobně jako zahájení stykľů S pol-
Skými bratřílmi-b-oflho-slo‹vci= V Museu.)
Ale nechce-me-li ani tak daleko jíti,
Sta.čí jen uvážitti, zda by neprospěla
třebas jen kat-olick'é věci .v národech
slozvanských spolu~pr“áce _ vzájemná,

společný po-stiup“ dle zkušeností v
jednotlivých jiných státech sl-ov., 'na-
bytých. Jistě bylo by lze -` mutatís
mutandis -- všechny i u nás apfpliko-
vati, ježto mnohé rysy povahy jsou
nár. slov. spo-lečné - a to- jak V poli-
tice, tak hfllavně. V práci .kulturně-ná-í
bo-ženské a or“ganissačn.í. Snad. by by-
lo“ možno, ' mno-hému se navzájem
přiuč-it as mnohých chyb se vyvaro-
vat. A. zase* musíme říci, že- se ~ tyzto
pokusy oz to dějí, hlavně na sjezdech'
_a.....s1etech_ .-(na_._.ni':..._.SZ--_Maribżoı:n...._Ln1na=
ni) -- ale je to smu.tné, když se de-
legáti zahraniiční nemohou S dflomácíš-
mi doh-ozvořit -_- nebo S-i ` musí p=osl~ou`-
žiti -- němčinou jako řečí doflrozumí-
vací. Právě na těchto sjezdech nej-
více je cítítil naléhavou.. potřebu pro
nás. naučiti se alespoň jednomu ne-
bo dvěma slov. jazykům. Budou-li
.se i budoucně Sjezdy obesílati za ta-
kové znalo-sti d.otyčného jazyka, bude
výsle-d-ek jejich podobný dosavadním
-4- t. j. bezvýznamný.

` #3

My, bo-h.o-slovci, máme pak zvláštní
ještě příčinu a příležitost, abychom S-e
slov. jazykům učilil. J e to právě
sdružení. všech slov. bohoslovců ko-
lem společného orgánu Musea, jak se
projevuje zvláště ve Slov. hlídc-e. Je
to živá ko~r`respo›ndence. a čžíitanka ve
všech našich jazycích - vybízející
ještě nad to k soukroflmým Stykům se
zahraničními br`atřími na pocvi`čení
se také ve psaní. Pro-to také byl slo-
vanský ruch v našich seminářích
vždy velice čilý, a -Jedno-ty závo-dily
v učení se slov. jazykům (počet: těch,
kteří! se jiım učili, vždy uveřejňován
ve Zprávách- Mulseal) Válkou byly
styky a. proto- i zájem přerušeny --
ale nyní daří? se nám- pomalu 'obnova
Slovanského rázu Musea _- bratři se
opět scházejí a .ruce .podávají (viz
dopis lp-olskýl), p“rflo»toi nutno, přijat je
ne-jen S por=ozu“mnění'm srdci, nýbrž i
jazyka.! Vždyť to .p-ro nás. není
těžké, naučitse jazykům tak po-
dobným .a tak libozvučným.
_- že je togzrˇovvna radost, jimi se za-
bývatiavniřch .Drak čistí. Stačí sivzít
na p ráz dniny malou' učebnici
(třeba it Vymazala-se slo-vníčke-m) ~ć--
a při trochu snaze vrátíte se oboha-
ceni nejen ;o= jednu řečì, alesi oz celé
kulturní; bohatství onoho ,ná-
roda a o- mzo-žnost stýkati se S miliony
nových lildí k mnohostrannéfmu sìfé-
mu užitku. Praxe a budoucnost pře-
svědčí. nás o nezobyčejnfém významu
znalosti alespflo-1"'ı některého ze sl-ov.
jazyků. Ať tedy znova. rozkvete v
našich seminářech ko-lem Musea slov-
vanský ruch, ať Museum stane se o-
pět slo-vanskovu školou bohoslovců,
aby pak' mohl i -dneš.ní .český kněz
h_oden..-. -býtir .s_vý.ch_._ ..._nfře.d;chiŤ1doů,_._ ._-k.t.eř_í
tolik slo-v. jazyky milovali a pěstili.
- Tak budeme žítiì ve společenství
svých slov. bratří -- jak lliıterárně,
tak i prakticky, jak naznačeno.

K. V.

PAMÁTCE P. KŘÍŽKOV-.
SKÉI-Io.  

Již 40 let je tomu. co odešel od
nás muž zlatého srdce, vzo-rný pří-
klad horlivého kněze i řeholníka, uv-
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přímný vlastenec a obno-vitel církev-
ní hudby, Pavel p Křížkovský.

Zemřel tiše ráno 8. května -1885. V
cele - augustiniánského kláštera ˇ V
Brně. Ú'mrtí jeho zatřáslo“ každým,
kdo jej znal a dovedl o=ceniti jeho
Význam. Velkolepý jeho pohřeb byl
důkazem, jak si ho Všichnil jako- kně-
ze i jako hudebníka vážìli. Na rakvi
ležel věnec s Významným věnová-
ním: ;,,Tvůr'ci české hudby Beseda
Brněnská“. Pěvecký sbor rozloučil
se S mrtvým mistrem vlastní jeho
skladbou, kterou“ . složil k pohřbu“ Su-
šilovu: `,,Odpočiň si V tichém chlad-
ku po dusnotě života.“ - '

Křížkovský. pocházel Z c-hudozbné
rodiny Slezské. Narodjìzl se 9. ledna
1820 v Ho=las'oVicífch. Již od útlého
mládí jevil veliké nadání hudební a
sám je pěst.il, _ ježto p-říbuzníì to-mu ne-
přáli. Pio mnohých obtížích stal se
funzdatisto-u V Opavě a- mohl se tudíž
věnovati studiu. Po- ukončení huma-
nitních studií odešel na studia filoso-
fická do Olomouce. Ale pro nedo~st~;a-
tek hmotných p~ro›stře~dků přerušil
studie a chtěl jíti k divadlu. Byl Však
zatím odve-den k V-O-jsku na 14 let;
aby si pomohl -od vojny, stal se uči-
telem. Touha Však nesla ho Výše;
poznal, že je povolán ad majora. O-
dešel proto- do Brna a zvoliv si stav
duchovní, Vstoupil do kláštera augu-
Stiniánského na St. Brně.

V boho-sloflví seznámil ses Ig.zWur-
mem a Fr. Sušilem, který V něm
probudil smysl pro lidovou poesii.
Tedy rozkvetla V srdci mladého ře-
holníka bohatým květem láska k
vlasti a lidu, aby přinesla bohaté ovo--

ské hudby, nýbrž Veliký význa.m má
i na po-li církevní hudby u nás; on
prvnírazil cestu o-brodnému hnutí
chrámové hudby a zvítězil. I V Olo-
mouci působil V tom směru po 10 let
jako ředitel kůru. “ _-

Raněn mrtvicí-, vr`átil se' V zátiší
kláštera 4 již se nepozdravil. _ '

Podivuhodná a příkladná je neú-
navná činnost Křížkovského- jako
kněze a umělce. Po vysvěcení. roku
1848 stal se koope-rátoflrem při kostele
klášterním, zaopatřoval V nemocnici
u SV. Anny, vyučoval náboženství
na školách, byl sbormistrem l pěvec-
kých i huclˇebniífch spolků, ředitelem
kůru a skladatelem. Jsa knězem, byl
Skutečně dobrým ípastýřem, rozně-
cuje V lidu. lásku 'k Bohu i k vlasti a
povznášeje Svým dílem srdce Věří-
cích kì statikům vyšším V o-blasti du-
cha. , K

Přes to význam Křížkovského bývá
umlčovánaneceněn snad i' proto, že
byl knězem, A p›řece,_ zvláště 'pro
nás znamená mno-ho. V něm máme
před sebou zářivý Vzo-r 'kněžské hor-
livosti a Vlastenectví. Život jeho V
mnohém může nám býti školou ar je
zajímavý z_ jmnoha' hledisek. 1 Bylo
by žá-doucno, abychom se ~ s
životním jeho dílem. co nejvíce se-
známili. Plastìcký ob-raz šlechetného
jeho charakteru nalézti možno- zvlá-
ště V jeho- so-ukromé korespfondenc-i,
z níž patrn-a je ušlechtilá 'jeho mysl,
-od-d-ano-st k představeným, vděčnost
k`d*o~bro-diżncům. něžný ůtlocit, smysl
pro dětské radosti a vzpomínky Z
mládí, zbo-žnost a důvěra V Boha.
Nejlepší pomněnkou na jeho rově bu-

ze -v hudební fvøf-bë_ B0.ha±á_ 3 věčně de -_- naše následová-ní ve vzorném
svěží lid-ová p-oesie byla Křížkovské-
mu zdrojem, odkud čorpal motivy k
četným. sborům duchovním i svět-
ským ceny trvalé. 'Když V Praze při
kladení základního kamene k Národ-
nímu divadlu' řídil sám pro-slulou
,,Utonulou“, řekl B. Smetana: „Te-
Drve když jsem slyšel sbory Kříž-
kovskéhoz, poznal jsem, co je Česká
hudba.“ «

K jubilejnímu roku 1863 složil nej-
Věší skladbu .z „Hvězdy dvě“. Křížkov-
Ský je Však. nejen lpraotcem če-

UKÁZKY KULTURNĚ  
NÁBOŽENSKÉ ČINNOSTI
KATOLÍKÚ IFRANCOUZ-

 SKVCH.
Mnoho se lmluví do Francii, která

má nám býti vzorcem. Než málo-.Se o
ní ví bezpro=středně;_ a, proto S rado-
stí jest uvítati snahu katolíků tran-
-cougzských, seznámit informačními
publikacemi veřejno-st mímo~Íranco=uz-
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skou se živo-tem za prací katolické
-Francie.. Úkol tenztoz si: O-braloz .Comi-
té Ca.t.h«o-lifque des Amítés Françai-
Ses à -1' F.“t1`“ang=ežr. Vydává měsíčně
revue Les Amitiés catholìques; fran-
caises a každoročně L' Almanach
ca-t:holi“qu›e 'français (-dobrá poflmríıcžka.
pro .rychlou .orientaoi ov událostech Z
katoliłckého“ života Írancofluzského
právě uplynulého- roku.)-.r Soustavně
pak projednávány jsou jednotlivé
složky kulturní a j_.so-ciáfllní práoe
francouzských. katolíků V serii men-
ších spisků inÍorma‹čníich, tímže spol-
kem vydávaných. Všeobecný' jejich
název je: .L'effor=t catholique Íran-
çais a dosud Vyšlo 5 svazků (u
Bloud ,čt Gay, Paris, Rue Gar“anci›e-
re; podrobné údaje Viz' o=bálku'4. čís.
Musea t. r.) - r .

V prvním. svazku z J. Bricout:
L' enseižgnement du Caté-
chisme enF.rance, je řešena o-
tázka i ve Francii aktuelní - nového
katechismu.. Francie má své krázsné
Vzory katechetů jako je G-.ezrSon.,“> sv.
František Sales., sv. ,Vincenc 'z Pau-
ly, Fènelon, Dupanl-.ofužp a j. a tito
musejí být `násle«d.ován~i; p-roto“ přifchá-
zí opět k upl-at-nění stará, ale -dobrá
zásada „docendofl educare“. Uspoko-
jivá naděje již sVítá,.flneboť:`kn.ěžstvo
francouz-ské, které jistě je hlavním
činitelem, je úplně ;disponoVáno=,x opět
stav zlep-šití, 4 ,J

V -druhé své knize L* Educa-
tion du Clergé français“ týž
autor podává veřejnosti obraz dneš-
ního vzdělání kněžského, zároveň S
jeho hi'StorĹickým_ přehledem od sně--
mu tridentského přes bouře revo-
luční až po naši dobu. Ascetická vý-
lćh'o~Va""'jŤel "št”e"jjřiá'j jăkojj jí oľj
če ^ vzdělání Vlědecké=hol,, francouzské
semináře jsou již zaříızeny podle Co-
dexu (c. -.1365)., t. j. Z roky ífi.l(o=soíie a
4 roky theologie. c =

V kznzížce;Je.ana Terrela: Les
semaines sociales - dovídá-
me se blíže to zřízení, u nás- dosud ne-
známémąjzakým jsou „Sociální 'tý-
dny“. Tyto jsou jakousi každoroční
li-d.oVou;, u-niversitou, na níž se studu-
je nauka Církve- katolické V oboru
sociálním, přednáší se o nutných so-

ciálnıíoh zaří.zení'ch, . jak m-inulýc-h tak
S=0tüČ&SHýC-h, av to Vše IV duchuipřísně
katolickéžm.` První takový týden so-
ciální byl V Lyonu ~ (1.--7. srpna
1.904), a pak po-řádán každoro-čně;
vliv jejich- čím dále tím více se
vzmáhal. a zasahoval do veřejlneho-
mínění trancì'ouzského~, “ pìroniká i' do
zákonodárství a Vniká i do cizích ze-

(I-tal-ie-, Spanělës-kto). f _ -
Victor Bucaillez' La .len-

nesse catholique“ Írançai-se
‹:l'- a-uj ourďhui. Spisek máza ú-
kol iiníorlmovat oz katolické, mládeži
Íranco=uzské.ı V první*-L kapitole mluví
autor o Velkých 'organi*sa=cí`ch mláde-
že (L' 'Ass~o.ciationn czathofllique de la
jeľunfesse f~r`an.çaise; La Fédération
nationale. catho-lique des scouts de
Franc-e; La. Fédérsation lgymnastique
et' sportive des“ Daztronzages de e Fran-
ce; Le -Sillon catholÍque); provádí
dějinami? jedno=tli.Výchfl .organisací " od
jejich V'zn“iiku až po naše doby a mlu-
ví O- jejich práci na p-oli -nábožen-
ském, vzdělávacím., Vycho-V2-ávacím,
sociálním ta p. V kapitole -druhé mlu-
ví o ,,elítězinte'11ektuelní*“ jíž jsou ka-
toličtí studentfliž sdružení V La
Fédération des étudiants
cathoflliflques, sdružující kat. Stu-
denty vyso“-kco=ško`=;-lské "ze Všech

škol. V třetí klap-itole _ seznamujez autor
S č as op i sy kat-ol. m.ládeže: Revue
des jeunfles, Letter-es, Cahiers catholi-“
ques. Mnohé dosud u nás neznámé
by se dalo také u nás zavést (na př..-
stálé SVJ přijímání mládeže). Pá-tým“
svazkem této serie je: Labelle,
Portboeuř et Ouilliciç Le-
livre Scolaire catholique..

zad. veřejno-sti' francouzské lit' .cizí
školn.í~ příručky napsané' .V .duchu ka.-
tolickém.“ V prvé části- sez11am.ují
autoři veřejnost: se'šk{olnímzi knížkami
pro -děti asi našich obecných škol
podle jednotlivých. stupňů věku a
vzdělání, od sla-bikářů až k příruč-
kám pro fy-S1-íku` a p. V části“ 'druhé
probrány jsou př-íručky“ pro školy
asi našeho středního Stupně. Všechny“
tyto příručky vyhovují' úplně po
stránce vědecké a jsou V. p‹línérn sou-
hlasu S k-atolickým názorem světo-
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vým.. --~ Knížka .sice malá (140 str.)ø
ale obsažná a' velmi inio=rm-atrivní pro
náš boj O náboženskou školu.. ř

Můžeme' ,sko›ro- záviděti kato_líkůn1
francouzským . jejich pokroky “V boj-i
o zachování .národa ve víře. A musí-
me, jim děkıo-Vati i za tu myšlenku,
'poučí-t.. kato-líky jiných. zemí o, svých
bojích-.z as o své práci, j.ež za souč. -po-
měrů mohou V mnohém-. nám býti
vzorem. 1 ' ' L. _.

SVĚT A CELIBÁT. .
l v ı víNaSel- . jsem V kato-li-cke.-rodine' kniz-

huz, jež jim byla dána patrně jako „ti-
štěný“ důkaz všeho toho, čím- se
dnes Droti kněžství bojuje: F. So-kio-l.-
Tůma: ,,Celibát“. Nadpis mě přivábil
a přečetl jsem ji tedy :celo-u. Kousek
úsfludku z denníku po p-ře-čtení té kni-
hy: Mimo boj pro-ti arcib. Ko-hno-vi,
líčí auto-r velmi živě -boj ubohé kn.ěž-
ské duše, jež zabředla tak- hluboko
do hříchu, že nejen na něj stále my-

ı .

s“-lí, ale dovede Z něho učinit ctnost,
dovede ho o-věnčit ,gloriolo-u charak-
teru. Lehkomyslnost la n-edbalo-st, za-
pomínající na vznešeno-st kněžství,
'sílu modlitby, ,me-ditace, seb-ezáp-oru
a lásky k Bohu--i dušim, se omlouvá
lidskou křehkost.í. Kněz, o-dhodivší
Vše nadpřirozené, je hrdinou té kni-
hy. Je smutno člověku, uváží-li, že
tento. obraz není snem ani- skutečno-

stí jediné kněžské duše; resi-gn-ace a
slabost je pro-zpzżastí,“ do níž -padají
kněžské ideály a za nimi-ii ti, kteří
je odhodili, .proto-že se nedoved-l“l
Vzcho-pití-, lítovati a p-raco-vati, jak
toho byl schopen sv. Petr. -č -- -#-
Bu-deme míti to-lik. síly, p‹o“staVitih1“fld-ě
a nadšeně za cíl života kněžství či-
sté a,sv›.., neposkvrněné od potup
po-směchu Z otrozctví a pozkrytectvı.
- a b-ud`eme)m'ít.i tolik síly tento

~as

-iáfláı Ján všech. øıúsrfláixú nsıflnačnšrž?
Data est mihi o-mnis potestas. _. . .
sicut me misit Pater, ego mitto vos
. . , ego vobiscum sum, . _. . tu es
petra . povrtae iníerni non praeva-
lebunt advžersus eam _ . Je »důka-
zem uboho-sti naší doby, že se zneu-
žívá soukromého živo-ta k boji proti
kněžství; ale dokud se ten bo-:Í
povede na základě kněžských Výro-
ků a skutků, jak ho zastavit nebo
zabránit, aby se jich nezneužívalo?
-- -- Zah-rání tomuto hnusnému špi-
nění ,čestné a charakterní“ vystou-
pení z církve a odhození kněžských
povinností? A stačí vyjít do- života s
ideálem a předsevzetím., jehož zákla-
.dem není pÍ octiv á sebevýchofl-
V .a V se min á ř i, nýbrž jen d o-
jem slavných dnů a chvi-
l e k jež 'zapálily V srdci mohutný,
ale brzo- hasnoucí . o h e ň n a d š e-
n.í, jako hořícího papíru?

._._]_'_.......

  N o VE' K N“ H Y-
__ - -

 ŘESHOLNÍM žnf,orÉ.
Tiskem a nákladem, Ob-č. .tiskárny

V Brně í924í.' Stran '58l,.cena 25 Kč.
-Jak sam-o jméno k'níhy,naznačuje,

pojednává V ní spisovatel: 0 řehol.
životě a to před.ně O základech jeho-,
o sılibech Vůbec, o jednotlivých sli-
bech -_- chudoby, sv. čistoty, posluš-
nostiz zvlášť-l -- dále_ _o řeho-1. pravi-
dlelch-, o .kapitole pro přestupky, ol
spo-leč. životě řeholním a na konci

ného a poddaného.- S

Kniha, jejíž .auto-rem. je kněz
řáid'u.sV, Dominika, je psána V prvni
řadě pro členy řádu kazatelského,
jimž bude jistě vítano-u,›aie i jiným
řeho-lím milou, pokud hlavní věc V
ducho-vním a ře-ho-l. živo-tě je jim
spo-.lečno-u._. Cennou a...užitečnou du-
chovní četbo-u-bude kniha též jak pro
kněze, bohoslovce, tak i kandidáty
řehoèlí. a kněžství, ježto. duchovní
život je všem společnýý

n.N
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Jednotlivé části knihy spisovatel
pro-p-létá a oživuje -četnými citáty z
Písma SV., i z jiných sp-isovateıu
cirk., .a ho-jnými příp-ad.nými. příklady
ze života svatých. Obzvláště pěkná
je kapitola 0 sV.- čistotě, Celé -dílo
psáno slo-hem příjemným, takže do-
Vede upoutat. - -

Kniha p-řispěje ji=stě Všem- čt-e=n,á--
řům ke zvýšení duchovního života,
a doufáme se spisovatelem, že vy-
pěstí ir nové dělníky D-ro ap-O-štolské
práce na vinici Páně. Španihel.

VLADISLAV REYMONT :

ZKRAJE sLz AKRVE.
Překlad Fr. 'WolÍa. Linoleoryt od

Fr. Navrátillá. Tiskem a nákladem
,,I“Iuma`ny“ V Leto-vicích 1925. Str. 50.

Prostá Po-lka, S Vroucno-stí a žalem
svému národu Vlastním, líčí autorovi
bo-lestiplný úděl svého živo-ta. Vy-
pravuje, kterak n-enávivdění ,,Mo-skali“
zabili jí muže zároveň) S mnoha ji-
nými, pfroto-že nechtěli Vyd.ati ” 'jim
kříže za vesnicí, protože nechtěli -za-
příti svou milo-vanou Polsku; zabili
jí pro-to i matku a Z jejich dětí chtěli
vychovati odrodilce. Ona však, věr-
na příkazu umírajího manžela, nevy-
dala jim- jich a s pomocí Matky
Boží. i zachránila, snášejíc při tom
sama na Sibiři. ,hrozná muka, Na
konec p-ak autor líčí šťastné jejich
S-hledání. -- '

Jest to bolestiplný výkřik zbědo-

svo-ji víru a národnost. Kažıdlá strán-
ka je přímo prosycenía. touto nezlom-
nou silou katolického přesvědčení,
jež se krásně snoubí S. od-danou
láskou- k vlasti. Z této dvojí lásky
dovede Polák i nevyslovitelná muka
trpěti; je však zároveň pln p-lamenné
nenávisti k těm, kteri mu jeho kato-
li`ckou víru chtějí? ze srdce i S kořeny
vyrvati. - Slov sice na každé té
Stránečce maličko `- bolesti 'Však
míra přehojná. j p i A, F.

V. SVATOIˇIOR: -

MÁJOVÁ  KN Í Ž KA.
Dětské pro-Slovy k máj ové pobožno-2

sti. Náklazdem V. Ko-trby. Praha 1925.
Básník V. Svatohor V nové své

sbírce drobných- básní používá ve-
škeré pohádkové krásy májové pří-
rody k oslavě Královny máje --
Panny Marie. V básních, originelně
rozvržených na -4 týdny, prochází
bující máj ovo=u přírodou a po-užívá
vhodně 1 -c.harakteristi-ckých znaků

jednotlivých květin za symboly kře-
sťanských ctností, jimiž děti mají
ověnčiti nebesko-u Královnu máje.
Knížka. má po-do-bný motiv jako Ver-
daguferovy „Květy mariánské-“, ale

tato p-odoba motivu nikterak neruší
básníkova své-rázu. Sbírku přečte ka-
ždý S radostí; za zvláště dítkám se
kněz roztomilými básněmi Z ní velmi
zavděčí při po-řáfldání“ dětských besí-
dek V měsíci máji. F. B. “

JAN .KÁRNÍKz "
 SLADKÉ s HOŘKÝM.
Povídky a črty. Knihovna našeho

lidu. Tiskem- a nákladem „Občanské
tiskárny“ V Brně. 1925. Stran 176.
Cena 8 Kč. j ' _

Spiso-vatel pohlíží do- života jedno-
tlivců, rodin., měst a S žalem; shledá-
vá, že tam, kde náboženství je poklá-
dáno za Věc osobní, je sociáln-í a du-
ševní bída. Lid odstěhoval se- do ho-
stinců, a tam se snaží rozřešiti nej-
p-alčivější stránky života. Hned p-rvá
povídka představuje p-rofesora Sa-
mohrdu, -který poznání\m, jak hlubo-
-ko- -klesla--~1mcede-rni----žen-a,--------vr-aeí ---se-~
lepšímu životu. V ,humo›r`istiÍcké „Vá-
noční povídce“ předvádí svého vese-
lého strýce. při besedě. V další po-

'-vídce (Romanetto Jana “ Sladkého)
dojímá osud přítele' Z mládí, jenž
všechny své zmařené tužby vzal
s sebou do hrobu po-d černou kleri-
kou. V jiné líčí auto-r zklam.án-í mat-
čino, při návštěvě u syna V městě,
(Barbo-rka se vrátila), když po-znala,
jak Syn její se oddal hýřivému životu
vlivem beznáboženských hesel. Lid
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se odcizuje tělesné práci, Všichni
chodí na Studia; zavlá-dá vzájemná.
nedůvěra, as všeobecná. nespokoje-
nost. Kázeň-~ vymizela ze škol;
zl í veřejného ; života. se tratí
mravnostr (Sladké s hořkym). Jsou
však stále ještě lidé dobrého zrna,
kteří důvěřují- V po-moc boží a S ode-
vzdáním do vůle boží odcházejí S to-
ho-to Světa (Náš tatínek). V. Závěreč-
né črtě vyjadřuje na několika analo-
giích, složky povahy Venkovské ˇ“
jak V soflužiltíz jejím S příro~dou=, tak i
touze její duchovní, V próse práce i
slavnostní náladě svátku, nezastíraje
ani až nehybného někdy konserva-
tismu. Povídky jsou psány Vytříbe-
ným, lahodným slohem, takže četba
příjemně ;0svěží.,Proto, i pro Íeiich u-
šlechtı'Io-u tendenci, Vřele doporuču-
jeme, k V1'-`.

V DR.'ALoIs KUDRNovsKÝz
 ZÁI-I ADY SPIRITISMU.  

Tiskem a ,nákladem Česko=Sl-ovzen-
ské ake. tiskárny V Praze II., Spále-
ná ul. Č. II. Cena 4“50 Kč. l '

v Autor, Známý odborník V otázce
_spiriti`Smu, rozděluje celý sp-isek (68
stran) na tři částiř. V první pożpšisuje
vznik a vývoj spiritismu a' poukazuje
na Velký jeho vzrůst V dnešní době i
u nás (300.000 členů). Spisovatel vi-
dí v tomto' úkazu důsledek nevěry,
jež hlezdá u Vědy útočiště Ze své bídy.
Ale vě-da, z právě minulého- století by-
la ve vleku hmoty, nemuze mu
dáti odpovědi usp=okojivé. „Obrátìl se
tedy Sám na duchy, hledal styk S ni-,-
mi v 'tlu-koucích Sto-lech, ve společno-
~s›-tíi »h~ys-te-r-iekyie-hi-za-›~zosebz*f  -i druhé
části podává výklad spžiritismu as u-
vádí věcné důvody jk p`řir=oZenému_
vysvětlení zjevů spiritistických. Celá
tato stat jest rázu p-olemického a
výstižnýmc popisem všech zjevů sp-i-
ristických v jejich vztahu k Sugges-
eì-, hypno-se, jasnžovidství, p~`ředtuchá.m
atd. Zajímavá. ~ O' poměru flnábo-ženství
spiritistìckého ku křesťanství pojedná-
vá V kapiìtçole VII. -- V třetí části ro“-
zebírá autor vlivy a“ účinky spiritis-
mu,“ uvádí doklady o zhoubných je-

n

ho následcích na. zdraví duševní a tě-
lesné, mluví O církevním stanovisku
a pfloměıfu spiritísmu ke státu. --' Spi-
sek je Stručný, a pěkně pìřehledný.
Podkzladem jeho ie díl-o l autorovo
,,Sp.iriŠtìSmuS“ (Praha 1908, Vzděl.
knih. kat.) A p-ak nejn-ovějšfií literatu-
ra ,sp»i'%ri“tiStická vi pro“tli.s-piritistická! Ře-

šení celé záhady jevˇěcné a střízlivé.
Nelze pıochybo-vati o tom, že i tento
svazek ,,P±op=ulárně. vzdělávací kni-
hflovnyjt je dobrou prací informativní,
která jistě každému křestanu bude
nep~ostr“á~d*ažtelnou orientační "pr1ˇ“í'ruč-
kou ve spleti ruchu ,okultistického.č

z t , ,_ ,L. Z.
Í

HELENA MosTovAz, V
JE]-í Bo] A VÍTÉZSTVÍ.

Z něm. volně přel. Školské sestry
OSP. na Král. Vino=hr*a‹dže-ch 1920. Ce-
na 5 Kč.  ` _ V

Tato kniha x -ˇ“ svéživotopis --
líčí hluboko-u duši. j která, jak
již hilstorie ' lidského srdce je,
V blahobytu Zapžomí-ná na Boha,

a š\p*a-tnou' četbou je přivedena k úpl-
né ne-věře. Bůh však nenechává ji`í§` V
tomto stavu -- snad pro její o=pra.v-
dovou snahu Doznati pravdu -_ a
svou milosti pflřivádí ji, třebas dlou-
hou a trapnour cestou, ke světlu
pravdy, a ona, dcera luters. kazatele,
Stává se dcerou nevěsty Kristovy --
církve katoliëcké. Ĺ , - í

Kniha ie Zajímavá Zvláště“ tím, že
Spisovatelka mistrně líčíì- duševní dě-
je; které se _ u ní o~dehrfávaly1, kd-'yž
upadla. do nflevěry --t hrozný odpor
ke (všemu) Zjev. náb., nechce síyšeti
ani slovo Kristus, tím méně je vyslo-
ví-ti si » S-ama-í -dále-3~ “k-ter;ak““ i“půso~Fbirlaı~“““u
ní milost Boží a vedla ji cestami,
jimž často odporovala, až byla přil-
vefldena tam, kde ji Bůh chtěl míti a
k-de cítila se nejšťastnější na světě.
Dává též na.hléd'no«uLtži čtenáři do pro-
testantžské duše S ' ídespektem pohlíže-
jící na církev' katol. .pro mnohé
předjsudky, které jako ledy mohou
býti roztaveny -jen mšilostí Boží, ne-
ní-li kladen »odpor umíněnzoflsti. -Neboť
jak spisovatelka sama píše ,,1'ozu.m
lildský je takový., že, je-li umíněností“
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zatemněn, ani tisícem slunci mou-
drosti se nedá. osVititi%.““ “-“ Kniha
může býti p-zo“vZbuzıefní~m vlažným du-
šim církve katol., nebot Sııisovatelka
poukazuje V ní., jak ,nesmírná to mi-
lost a dar Boží, býti k“atto“l.5Í-kem az
jejich slo-v hř-eje přímo láska a odda-
nost k té, jež je dnes tolik pohrdána
-- k Církvi. ` B--an.

JAROSLAV DLoUHÝz
KŘESŤANSKÄ ROINA.
Májové pro-mluvy. Nákladem Guest.

Francla. Tiskem družstva ,,Vlast".
Str. 120. Cena i9°80 Kě._

Cilý homiletik Jar. Dlouhý (J an
Bělina) rozšířil opět řadu svých ho-
rniletických děl o novou sbírku ,májo-
Vých przo=m1u“v, jež zpracoval tento-
kráte na podkladě italském. (Prvý
cyklus májových promluv: Maria v
životě a ctflnˇoflstech -- byl vydán již
dříve.) -- Ukolem jeho -D-romluv jest
dfosáhnouti toho, .aby Kristus panožval
V našiclı rod“iná;ch. Ukazuje pro-to
rodičům na ideální imanželstvi, jež
svými kořeny rn-usí pevně tkvíti V
učení evangelia, důrazně připomíná
jim všechny jejich p“o-vinnosti k 'dě-
tem, obzvláflště aby je ch-ránili před
rozlizčnýrnip „nebezpečnými lákadly
světa.(řeči-, druh-ové, t.is'k),_ dítky pak
upozorňuje na velikou _ důstojnost
jejich rodičů, zejména matky., a do-
pvovruflčuıe obojím dáti se- v o=chran'u
Přesvaté Panny. .

Krátké promluvy oflživeny jsou
krásflnýıni a velmi .pzůsobivými ,j pří-
klady, načež celá promluva zakonče-
na ,,do›b=rým sk_utlmm“, t.

1
cký účel pflrioml-u.Vy. . ” '

Ofld téhož auto-ra V témže naklada-
telství Vyšlo-: t _ i

~j‹..LnŠI- Í

P  UTRPENÍ“ PÁNÉ.  
A SVATST POKÁNÍ.

^ v

Pofstnís proml-uvy na -vpøfđjklađë 130.1-
ském“. Str. 38..Cena 4.“2ľ0z Kč. Í-V V še..
SÍI ;liN_`J“S'[I1ÍC;11 Droflmluvách chce .autor
spžoflzıtı ro‹zJím.ání ‹o utrpení Páně S

jednou..

přáním Církve SV., aby se Ve farno-
stech v neděli do›p“ole'dne V po-S-tní
dolbě"ko=nala křesťanská cvičení o
Svátosti pokání. Pro-to čiedııofltlivým-i
výjevy Z utrpení Páně, probíraje tak
zároveň i části Svátosti pokání, při,-
pravuje posluchače na hodné Přijetí
této Svátosti. Z obsahnzi J. Kr. na

- v 4

hoře Olivetské -- zpytoıvání svědo-
mí; Pet.ro“vo= zapření -- lítos.t; Pilát
4- opravdové předsevzetí; Lotr na
pravici _- zpo-věd; Doko-na.no› jest --
Z.aıdI=ostiučinění.s -~- Prom-luvy jistě ve-
lice praktické a časové. VA. F.

“ V FR. DOMINIK O. P.:

j“ EU C I-IARISTICKÝ
 V KvhTEN. cc
Vydal 32 promluvy pro _ májovou

p-obožnost. Nákladem „Václava Kotr-
by, Praha, form, l5>_<20',194 stran.

Práce ta-to poskytuje poutavým.
způsobem vhodnou a -vděčnou látku
ku kázzáním i soukromým rozjím á_-
ním. Nalezne tu kazatel- krásné po-
hnutky k povzbuzení věřících k
pevné víře V Nejsv. Svátost, k ča-
stému sv. přijímání a k obcování mši
sv. Všecky úvahy p-rot-ká.-ny jsou Vý-

VV V Vzvou k důvere V mocno=u prim-luvu
Marie Panny, královny máje., Zvlá-
ště dru-há polovice -díla, liturgi-
cký výklad (mše sv.~ má pro
nynější dobu, kdy Všude se jeví
sn.aha buzditì V lidu co největší po-
chopenli a lásku p.r_0i obě-t Níejsvět,ěj_-
ší, velkou cenu a hodí se pro cyklus
kázání iv ,ji-né době. Kniha tato, hle-
dana pvovmůcka, k dżosažení obého ú-

 čvÄcLAvčoTTAz
 Do SVATÉ ZEMĚ. s l
Zpráva o I. československé pouti

do Svaté země roku 1924. Tiskem. a
nákladem Občanské tiskárny lv Brně.
Vyšlo ve sbírce „Knihovna našeho
lidu.“-. Stran 179. F0'-rmát l3.5><l8.5v
cm. Cenza 8 »K-č. _ č Í
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Autor, děkan ve Mcelích, líčí velmi
Zaiímavě ve formě dopisů . vykona-
no-u pouť: co Viděli, slyšeli a zažili,
pominuv výklady topograiické a hi-
storické, O nichž. V ji.ných příručkách
možno se po'u*č“ìti, Spisem svým po-
dal autor důkaz, že iza nyněıjších
poměrů lze vyko-nati pouť do Svaté
země dosti pohodlně,Cs výlohami po-
měrně malými, je-li, csestovní pro-
gram předem účelně a do podrobno-
stí vypracován a výpr.ava sama obě-
tavě řízena.. A

Ă Spis," doprovvázený řadou fotogra-
fií. Svým poutavým .vypravo-váıním
Zieidłná si obliby čtenářstva, a přispě-
ie jistě k povzbuzení zájmu O místa
svatá. P ' _.nš_'_ P

' P HYNEK DOSTÄL:
CESTA DO POLSKA A NA

_. \

fl VOLYN. A
Několik poválečných črt Z pols=ko-

českých krajů. Ná.kladem[V. Kotrby'
V Praze. Cena 3 P ~

Autor těchto několika cestopise-
ckých črzt je všem našim čtená-řůın
výborně znám jako obět.avý a nadše-
ný řečníkz druhé misse českých ka-
tolíků V Americe' do naší vlasti. Zde
výs-tižným pérem líčí své zkušenosti
z roku 1922 kdy V průvodu několi-› J

k.a přátel navštívil též české a mo-
ravské emigranty V Polsku.. Knížka.
k níž před.m›luvÉu a doslo-v napsal
prof. (Em. Zak, velmi mile se čte a
bude všem ctitelům neúnavně žurna-
listické a osvětové činnosti -drahého
amerického našeho bratra Hynka
Dozstála milou vzpomínkou na dny
jeho p›o=by'tu u nás. p V  

CIZOJAZVČNÄ
ANTON DE WAALz
ROMPILGER. V  

'Wegweiser Zu den Iˇleliligtüsmeľrn
und Sehenswmdigikeiten der evvigen
Stadt;  sowie d-cr bedeutendstıen
Stádte Italienzs. Mit 21 Plänenž u-nd
Kárt›chen., einer Eisenbahnkarte von
Italiell, einem groiiżeıi Plane von Rom
und. 83 Bizl-dem. 12° (XX u.. 470“ Sl.)
F1'91b'U`fl'g Í. B1'.,l925, Herder. CIeb.in
DBľITLato~id, biegsam 8.60 M. 'č

lejním roce navštíviti „Věčné mě-
_sto“, je knížka tato nepost-radatelná.
Po prvé vydána byla r, 1880 prelá-
tem cle ,Waal, archeologem a znate-
lem věčného Říma. Dnes má.m.e v
rukou 12. vydání,“ přep=rac~oyané a
rozšířené Í-reiburským“ přoi. pr-elátem
Drem Kirschem. Obsahuje zevrubný
popis Říma, nejnovější data S' mapka-
mi a četnými vyobrazeními. Autor si
všimá i jiných důležitějších míst na

. \

IJTERATURA.
cestě zp, Alp až do Neapole. .Nejlepší
knižní průvodce, .jejž vydal něm. na-
kladatel I-Icrıd-er. Měl by si ho každý
povutník kterému na dvojnásobnéın__ I

V I Vuzitkiu _z cesty zaleží, důkladně M pro-
stu-zdovati. . -šl--~

DR. SIMON VVEBER:

DIE KATI-IOLISCHE
KIRCI-IE, DIE VVAI-IRE

Zweite, verbesserte Auilage_ 8“
(IV u. 118 S.)~I"`reiburg i. Br. 1925,.
Herder. Kart. 2 M.

Knížka Dra Šimona Webezra ie pro
n.aši dobu důležitou apologií božské-
ho původu církve Kristovy. 'Autor'
klade si otázku, která Z Velkého
množství církví, může býti církví-
pravožu. A logickým důkazem na zá-
kladě neinovějšího bádání Z Písma.
sv., s`v. Otcůa četné j.“ literatury, u---
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znává- ze jedině pravou. církev kato-
iicko-u. Z,po~jmu- církve jako ü sp-ole-zč-
nosti -“ dokazuje a vyvozuje autor
nutnost stavu kněžského a prirnátu.
Moc biskup-skzá_ a kněžská nep-O-chází
snad o-dstarších obcí křesťanských,
ale přímo old! Krista. Církev -jako
strážkyně í pravdy a ro-zdavate-lka
milosti je 11zut.ná.. Obzvláště, __krásné
důvody uvádí autor 'pro samostat-
nost a pro neomylno-st církve. Jedině
církev katolická- svým učením jest
církví Kristovou, jest jedinou naší
záchranou a spáso-u. Též- podstatě
se-kt jestflvěnována do-st. pozornost.
Sloh jasný, stručný. * .

“ ANTON HUONDER S. J.:

ZUFŮSSEN DES MEISTERS.
Kurze Betrachtungefln für Kč vielbe-

schäftigte Priester.' Zweiter- Band:
.Die Leidensnacht. Erste bis
drittze Aulage. (il.--5. Tausend.) 12“
(XII u“- 430 S.) Freiburg i. Br“. 1925-,
Her-der. (ìeb. jin Leinwan-d M. 5.20.

Již. před lety, kdy se Spisovatel
rozhodl .přıedložití kněžstvu život
`Spas,itele V “krátkých úvah.ách, tanu-
lo mu na mysli č âsvazkové dílo.
První. svazek - Der Arbeitstag“ jpod. 5. 7

V › Jspolecnym nazvem „Zu Fůli-en des
Meisvters“ vyšel r.1913; líčí nám ve-
řejný život Mistrův a ' aplikuje jej na
veřejnou činnost kněžskou. Nyní má
již 12 vydání, je přeložen do 12 řečí,
rozsévaje tak í vzácná. semena du-
-chovní do srdci kněžských všech
končin země. =

A po-síliti kněze) V utrpení, naučiti
pravému; snášení bolestí má-za účel

sv. druhý: ,,Le~idensnacht?“, .napsaný
V době utrpenìíí a. bolestí válečných.
Od Krista r samého máme se nčiti
Snášer úrnpv a kr-ižø žflivøra .

-Kniha pro , me-diztıace  a -duchovní
četbu kněžskou 'neo›cenitelná. Úprava
knihy Vkusná. ` --š--

_ .` _

- l KARL HAGGENE-Y; “
ø

AUF DES HERRN PFADEN.
Das Leben Jesu na-cz~h`_ˇ -dem Evan-
gelium des hl. Lukas in kurzen Be-
trachtungen für -die LaienWfle“lt. 2 Tei-
le; 1-2*? (XXII u. 1074 S.) Freiburg í.
Br. 1925, Herde-r.. M. 12.80; geb. in
I`Ialblei.nWand M- 16.--. - .

Erster Teil: (Die Vorberei-
tung de s CI ot tes rv-eic h es.
(XII n. 562. S.) M. 6.40; geh. M. 8.-.

Zweiter Teil: Der Ausbau des
Gottesreiches. (X u. 512 S.)jM.
6.40; se-b. M. 8.--. `

Hnutí exerciční získává neustále
pzlodnou půdu ve Všech vrstvách a
zemích. Cílem jehoì je zduc.hovn.ění
a_ pro-hlo=ub=ení (ná-bo-ženského života,
Myslící člověk -dnes žiznzíì 3 volá po
nevysýchají-cim zdroji -_- po Kristu.
Krista ovšem nutno nej-dříve poznat
a pak následovat. K tomuto účelu ví-
tanou pomůckou mohou býti tyto- dvě
knihy úvah. Podkladem jejich L je
evľg. Lukášovon Jednotlivé verše jsou
dokonale vyčerpány. Úìvody a' prosby
jsou vzaty ze Zlaté knihy To-In.. Kem-
pflenskéh-oz. - Kéž Bůh splní všechna o-

čekávání, jež spisovatel-do tohoto spi-
sku klade. Kniha  ie vkus-ně vyprave-
n1a,, psána _ Slovhem jednoduchým 'a
jasným. Dílko V -nejvyšším slova
smyslu- modernífl, ,_ :_ . --1.

C .Űøf/""`fì§='=="

í 164-



. '

Z ASE UCU.
í ZPRÁVY Z JEDNOT.  
Zde přehled našeho přičinění za minulý rok. Kéž jest Jednotám

navzájem K povzbuzení a poučení pro rok příští!
h

-9

ZPRÁVA O  ČINNOSTI SLOV. CIRK.-Lrr. SPOLKU
V BOHOSLOVCOV „BERNOLÁK V NITRE.“

28. IX. C192-í. žfahajujúce shro-mnaždenie. Reč: br. Vršánsky, predseda,
23. XI. Kutiš J.: Prečo- mnohí neveria?  

Braniłkovičz Panna Maria, naša Matka (kázeň.) ,
30. XI. Rybí-ansky: Kresťanstvo a pokrok I. č.

Vršánsky: Ukážka Z knihy: Imitation du Sacré Coeur,
č ' (prekL) , J _ A -

14. XII. Rybiansky: Kresťanstvo- a pokrok II. č.
Vršánsky: Pieseň k Irnmakuláte, (p-ôvodná báseň.) -

24. XII. Vianočná akadé-mia: p
A 1. „Dum Virgo“. . .“, spev. í

' 2. Rečl Vršánsky, predseda. “ .
3. „Lux fulgebit . . .“, spev.
4. ,,Kúzlo dohviezd-nej no-ci“. báseň od J. G. Orlo-va, rec.

Branikovič.  P č
5. „K st-oročnej pamiatke piesne: Tichá noc . . .“ (prekl.)

číta: Gahér. '  . J - '
6. ,,Od večera až doVču1“, spev. P

15. II. 1925. Kutiš: Pod-o“b-enstvo o horčičnom. semene, (prekl. z talianč.)
Žatko: Oprávneno-sť viery V tajo-mstvách.

7. III. .  SV. Tomášská akadémia: I í . " '
~ 1. -„0 do-ctor o-ptime . . .“, spev.

,  -  “2-.~---sıávnøS±ná- ve-č-z-›-Dr; --Laáx---M-žh-arøvič-, nføf.----fflnznr-.  
, - 3. Žatko: SV. Tomáš Aqu. jako svätec.

4. „Ecce ho-mo . . .-“, spev.
29. III. Vršánsky: Mariánský kult uz kresť. národov. “

Branikovič: Hrob bl. Terezky v 'I_.isieux,. (prekl. Z franz.)
10. V. Hlaváč-: Církev nebrání slozb-ode, (Voľná prednáška.)  

Vršánsky: Jaroslav, báseň od J. I“Io:llé-ho. .
Justin Vršánsky, _ - Jozef Žatko,

“ t. č. predseda. ˇ J . -  tajomnik.
. 4 .

, _ __ ._
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ZPRÁVAO ČINNOSTI SPOLKU sv.1>AvLA APOŠTOLA
VE SPIŠ. KAPITULE..

P Kedže je to prvá zpráva O našom učinkovaní, bude dobre posvietiť
na 0.-đuševnšenosf Všedaiších činiteľo-V a Zaacat celkom na D0=ciza.tku. t. i. od
roku ,založeniaf spolku, Paby ďalšie zprávy, ktoré vám hvodláme Z času na
čas zasielatPp-- maly zákíladia nepretrhnutý postup. ' J ,

 Náš ,spo-lok je po-kr'ačO-vánim. bý-v.al_ého = m“a.d'arsk'éh‹Of Pvzdelávajúceho
krúžku, V ktorožm slov. bo-hoslovcům nebolo slovbo-dno ani slovíčka prehovoriť
V SVO=icí mateıcme. Keď by sa predsa niekto-rý bo~l„opováži*l prestúp-it tento
paragraf, musel sa VO=p“rePd postarat O uplatnenie ilnd-e. I`I.ov-O-rit slovensky
bolo teda takým p-riestu-Dko-m, ktoré tiahlo za sebou vylúčenie zo se-minára.
Alelačný duch;maďarizO=vania nevypustil z-O-. siete .aniľundlí hotových, v‹ysVá“-Í
tených kňazov a 'ich ~dO“br=O›p“r'ajník.o=v._ Týmto- zastavov.ali-p›odpO“ru a odmeňo-
valí ich stanica.mi, t. zv. brdárkami. V . ` _ ` P .

Pr-=enasledìo.vanie a rzozličrlé -ZneV_ažO-Vaniak ,nadanýc-hP ml-adí-kov neod-
strašovalo. Smelo sa dali' na dráhu, -ktorá im už V p=rvO-poflčiatkoch po-sky-
tovala“ bo-dlač a miesto zkvetov a -ruží rodìla len třne.- Ve-del-i, že je“ to. le-n
zovnítorné a dlhšo trvat neb-ude.__Preto -dum," zj domu donesený oheň rodo-
lájsky, ktorý bol horíci“ a mohutný -- nádejne p1ápPola1. -- A zvítaziřli!
SDÍŠSKÉ bis-kL1IJ“S-'Ivo má ľuđí nielen politický a náro-dno-stně vynikajúcich,
aic i takých, ktorí môžu byť uváldzaní za príklad  mnohým _ p=o-ko-lenia-na.)
Utižsk-ovaný duch náro-dnostnélıo presvedčenia dnłes Vyso-ko- šlahá a đalej
hlása energiuš, vôľu, poved-O-mieŤa zbožnost `v osobách nášho milovaného.
hlavně-ho- a najvyššieho pastiera P Osv. p. biskupa J. Vo=jtaššáka, An“drzej»a
I'Ili-nku, Tománka, Ignáca či Orlova a iných. Tito sú dôkazom a živým pri-
k*lad!O=m jako treba odolat ubíjajúce nápady a Seba .vymanit Z po-d .ich
zhubného- účinku. Hrdinským __sebadržá.ním ukázali, že napriek vše-tkým
preká-žkam Sa vynorili takí, jakých národ potrebuje. _

P“-O sko-nčeníl svetovej vojny S obrazom- .Eur-opy zmenil sa i obraz na-
ších O-trOčitel'›ov. Museli -odist za nechat Slovákov V đüđifiivc S-Voíich Otcoìv.
-Spišský seminár -ožil, na jeho dlhých chodfbáchj sa ozývala slovenčina,
V srdciach kandidát-O-V kňažstva vivily ideály povzniesť- svoj ľud tak hmot-
nej, jako i mšorálne. Všetko bo-lo snadné, Veď vôľa a oc-hoita -_- ti hlavní či-
nitelìa bolí vždynapzosúdzi. I založili -sme si ,,Spolok sv. Pavla ap.“ Určili
sme smer činnosti a začali pút pro-seb-nú ku Bohu, aby na naších námahách
bol-O požehnanie. Za cieľ spolku sme si vzali: vzdelanie samých seb-a, by
jednúc V živo-te mala Z nás osoh nielen církev, ale i národ. Sam-O-Vzdeláva-
jú-cu“ činno-sť priekonáváme prednáškami- buď voľnými alebo- pzisomrıými
prácami. Ďalej beh učinko-vania -okrem teoretického má i odvetvy prak-
tické, po-zastávajúce V usp~o-riaďovaní aka-démií a zahajovaní sbi'-er-O-k na
.nahQ.‹_1ilé_..narod_n.é..-akcie Takůto .V-.,nroaraınęIprìspiet_  --.Qdh.als.11i§_._.
džo-sky J. H-ollému pzodľa plánu určeného po-čas u-nionistického sjazdu na
.Velehra-de. P . - „ » P - .

,_ Cez veľké pr“ázdniny členzovia spolku podľa ľubovôle si určia istý smer,
kto-rým chcú p-ris-pieť na Oflltár obetí. Každý takýto 'Odbor patri síce do sku-
1?-;ìH.Y „dro-bneí D“ľäC‹=>“, -ale predsa ie Dolienkoflm na vatru. ktorej teplotou
O-kräjú, dnešným nevereckým ruchom Zmrznuté city nášho zavedeného,
nevinnéhofl ľuzdu. Je Íasné položenie a vidí každý, že Z hmotného, t. í.. ie-
lesného-nzepo-hozdüi;a sme dosp-eli ku p-r“i‹efp“ast.i, kde ľahko môžeme prist o to,
čo nám b-olo“ dosiaľ sváté a čo nám V dob-e útrap dodávalo sily kuvvytr-
vaniu. Tie city .a to nade-hnutie koluje V nás ešte i dnes “- O-'všem V nás o-
musíme Sa zasadit, aby kolovalo i V l'u=deP, lebo dochádza k nám mnoho-
falošných učiteľov. P j Q ,-
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_ Cheejúe 'čejlijì èšišreniu sro-Zličnýcsh nečestných pfozkrokárskyeh hesiežl a;
zabránit 'upadnutie do ľahost'ajšn'oìsti vo veeiach nábo=žensk“ých“; ro-Zhodli
S1116 Sa Vyđäf „5b0ľHík` lit. a náb. prác slovenských bflo=hos'lovcov. "Opál-
šili sm-e „Sborník“ Znalšmifkorektného kat. ducha; Zvučno-u 'slov_enčinofu',
oduševnenífm Za Boha a hrdinskou- láskou .k nárfodu. Potom“ sme -ho" roZpo=›.
slali takrečeno po všetkých vrstvách Slovenska. Dobrý účinok sa už javí.

Do-spe-li smze teda až ku vydaniu „Sborníka“. Týmtzo ovšem naša čin-
nost nie je dflo-kofnčıená a ťažko-sti tiež nie, sú všetky Zahnané. Máme knižê

“cn.icu,~ V kto-rej ešte“ vždy hodne miesta. Finaznčné proflstredky sú slabé." Živo-
ríme Z _občasných darov od O-sv. p. biskfuva a ,1. člen-ovskýcah prispževkov.
Vlastne dôchodky a o~bo=ha'tenie čakáme -od výsledku rofzpredaji ,,Sb=orníka“.
2000 kusov sme dali vytlačiť a to nás stálo 16.000 Kčs. “D0“Sia.ľ àSì D0*10'ViCL1
sme rozpredali len na Solo-vensku a jednu čiastku nútčeni sme boli po-slať
đü Ameriky, k-(126 úoame že nám bude V -tejto veci prajným dp=. J. Paštoflrák,
tajomník tamejšieho kat. sdruženia. -š- Dlžoby -ostáva úplných 7000 kor.
čsl. Ze terazv p=oslednýeh.časoch sme Zhustadëostávali- „Sborníky“ Zpät,

treba pripísat Znzovu j len tej nevereckej kultúre ,kto-rá všetko to Znevažuje
co je ,aprobované a uteká od toho, čo by ju mo-lilo povraziťf a pflriviest na
pr.aV.ú zcestu, čodkial' A sa tnakneroťıımyslenef oždehýlila. 0 _ “

V predošlých slováeh sme Vám pod*ali pomery, jakép pfanovaly počas
macľarského vladáreflnia a uviedli“okolnosti, V ktorých sa ZrIo=d.ilaj myšlienka
dat možnost a 'pro=st=redi'e ku nápfrave toho, čo bolo- pred prevratom Zaned-
bávané, alebflo Zlomyselne vo. vývine hatené. -- Dnes už riadneučinkujeme.
Schôzky mávame každé dva týždne jednu S .jedno-u alebo' đvoma prednáš-
kami_ Na vianfočnê sviatký usp.o-riadúvame aj malú akadémiu, `sp*ojenú s“ di-
vadelným predstavtením, pri čom sú nám na pomoci dve odbočky spolku -vz
a sice ,',Spľevo‹kol*' pod priedsedznictvofm br. Šìtmitčáka a hufldobná »odbočka
podveëdıenímz br. Šuň§aveaL Tenž lporiadiok pzachovávame këžižđí/ˇ Šk. rojk.
Preto do podrflobnej lzoprávy Z predovšlých rokov Sa ani nepúštame, .lebo
okrem tohto úvodu Zači-akoflm budúceho šk. roku vámj Zašleme 'Uodro-bnú
Zprávu' 'Z nášho učinkovania to›horo~čnéh-o, Z toho si Íbudete Veđief.utv01”iť
obraz O ácelom našom sriadení“. Odchylky teda od ria-dnej koľoje okrem
-akcie „Sbo-rn.ik-o-vej“ nebolo, 0 „ _ '

V S-pfliìš. Kapitule, dňa 13. máia 1925. j ` ` __
“ Fr. Očkaìak, _t

V A s Ítajofmnik.

ZPRÁVA O CINNOŠTI STOJANOVY LITERÁRNÍ
fl

 V  s  SPR, ROK 1924jis25.  
Podávajíice Zprávu O činn-oestì Jednotyj Za rok 1924/25, omezujeme se na

nìejnút_ně.jší. ž- I V V . , t A _ l
. No'v'ý výbor (Zvolený dne 18. V. 1924) vytkl si Za úkol: a) provésti do
důsledků vnitřní ›o«-rganisaci (ustaviti Zejména samostatnou sekci jinoflslovan-_
sko_›u)_, b) Zkatalflogis-ovat nově Slo-vansk-O-ul knihovnu, o) p~o=starati se člen-'
stvu O lacii_1.é_p›O=můoky ke studiu vydáním univ. skript slo-V. DD- ü11`iV_- L1_Či”I‹“3“1=6
“'P. V. Kub~íč-ka a prof. Dra. T.á IˇIudce. - V Zakládání sekce iinso-slovanské
narazil (Zvlášť po 28. říjnu) na rnepžřekonatelné překážky, jež akci Zne-
ľnožnìly." --i H M V  - _ 3 “

Čtinno-st ipředprázdninová týkala se většinou pořá-clání velehradského
sjezdu. Zžavedena nová úprava' pozvánek. Pro budouci Sjezdy stanoverıo,
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aby bylo současně se slavnou mši sv. býv. předsiedy ut hlav. oltáře Slouženo
tiché rekviveın V královské kapli ul kataíalku 'patr›o“na Jednoty Ť p. arcibi-
skupa St-sojana. --V A S  A

ıv I t'_ 4 .Z łpřed.-nasek a slavnosti možno zaznamenali: “ 9
17./6. 1924: Red, Czarneeki ze~Lvova: O českoflpolské vzá-jem~nosti_ 4
18./6.1924: JUDr. J. Řehulka, 0lomo“uc: Cirkevné-p-o›1itické zákony ia naš-

28./“ó. 1924
.rizeni Státní. .(Pø1fl-a.č.) J
Slavnostní rozloučení se s- .vlpp_ členy Jednoty ze IV. v roč.
Zavedeno i pro buzdoucno. Pozván _i Velezaszlo-užilý ekněz-vla-
Ste.nec“VıdlpL assesor P. Ferdzinand Harna Z Chvìalkovic, s nímz;
Jednota navázala srdeflčné styšky. Upřímný projev měl 'ráz
oslavy Stojanovy, jíž činnost Jednoty začíná" a končí. Po
slavnosti se zapszali vlpıpž. do pamětní knihy Jednoty -- a
rozloflu-čili se 'ústy býv. p=řefld.s-ed.y vlp. Jurvečky, '

29:1“-314/7'. 1924: Sjezd velehradský. Referát viz. Mus. roč. 56, č. 1.

4

Vnější po-p*rá»zdnino›vá činnost zahájena pietní vzpomínkou na
Ť p-. .arcibiskupa Stojana. Súčasztnil sevdpž. spiritżuálz Dr._
Cinek, který sloužil za Ť p. arcib. v sem-inární kapli r-ekvižem.

23./10. 1924 zvoleni do- výboru Jednoty za I. roč, kol. Mik. Ši-ndlář a .Alois

Zó.,/110. 1924:

23./11: 1924-

30./'11. 1924:

7./12. 1924:
11./1
15./2
24./2.
22.-/3.
26. /4
 - 1

28./10. 1924:

ıó./11. 1924;

1925

1925
1925
1925
1925

Vašica. b V J V 1 V
Vdp. Szpzìritouál Dr. F. (linek: Nynéìší situace pravoslaví V re-V
pflublioe_čs._ -  4 Ă _ V Q
Den ná-rod. o~sV'o=bozeníoslaven srdečžným večírkem, 'na němž
promluvil spzisovatel ap básník NlUDr. -J. Durych „O ideí svato-
václavskě“,- .  V “ z p
Vłđlp. Spiritual Dr. F. Ciflnek: Nynější sitvuzazce pravoslaví u. nás.
Poslední události, Poměr čes. p‹ravo-szlaví k církvi česk-oslov.
Vdp-,_ spi'rituá.`l Dr. F. Cinek: Poslední stadium vývoje církve
č`sl_ (Vysfltožupflení Gorazdovo-'a sněm církve čsl. 29. a 30.

J _

srpna; 1924,) S Ă ˇ
Promlfuvil vdp. -spi.rituá.zl Dr. F. Cinek la vzácní hosté vdpzp.
P. Glěb Verchoflvszkij z Prahy a O. Cieorgij So-ko-lov Z. Při-
k.a=rp=atské Rusi. - V '
Mikulzášské pobavflení. J
Univ. prof. Dr“. J. Novotný: Sp=iritìsmu.s. (Polšračování 18., 25.,
31. t. mi) J - 9
Vdp. Superior P. F. Kutal: Q původu člověka. 4 '
Masopustní osvěžení, 'J “  
Dr, Alfred Fuchs Z Prahy: Ma'rián.ská hymnoloęgie,
Univ. prof. Dr. J. Novotný: Lzaická morálka. (Pokr. 3./5. 25.)

sociollogiokém, tělovýchoıvném, pěveczkofl-hudebním allitezrárním. (Viz z.prá-
vy dotčených kroužků.) Členů bylo 45 (2 Ukrajinci, 2Ru~s~íni.)

Vnitřní o=rganzisa'ce: Ve vedení. Jednoty se stala'změ›na` začátzkem Šk.
roku.1924/5, kdy předseda kol. J. Stejskal nastoupil vojenskou službu.. Je-'
ho funzkci vykonával oidš té dob-y mlístoflpředseda kol. Vojtěch Král ze JIV.
roč. -- Dne 30./10. 1924 se vzdal prˇotektorství Jed.n.o-ty ze závažnýzch dů-
Vo-dů vdp. Spiritual Dr, F. Cinek, jemuž Jednota za o=b.ětavo›u.. pomoc V nei-,
tězžších dobách tolik vděčí. P.. Spiritual však. zůstává dále Jednzoztě. mìlova-ø
ným pvř“ítel.em a laskavým rádcem. V--Ť-.'1`ýž dzen zvolen výborem.-Zíabpflrotek-.
tora Jednoty vdp.. lektor J. Prožcházka. který se vedení Jedno“`ty-ochot7
ně ujal.. 5- Nové stanovy, J. M.. nejdp..arcibiskupem schválené, byly do-
plněny. jednacími řáıdšy Jednoty i iednotlivých kroužků. -'- Výbor: jmeno-
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Val 1.5./`6. druhým knihovníkem kol, K. Bělíka (IL). Dne 234/10. byl roz-
množen O 2 členy, zvolené Z I. ročníku. Výbor se usnesl píožříditi nové di-
plomy čestného člens-tví; prolvzedení _ svěřeno bude akad. lmalíři mistru
Jano K1ö-hleroVi.*-- Zavedeno povinně odebír“á.ni Musea a svolány. 4 infor-
mační schůze členstva o poflstupu, stavu a zámzěrech Jednoty a po vysvět-
lení účelu Jednoty provedennový ,zápis všeho členstva sz přísnějšími po-5
žadavky. Informační schůze členstva (nepo-vinná účast) zavedeny i pro
budoucno pro udržování zájmu, Výb, schůzí bYIO, 19-' _ " Z A

Podniky: Chtěje prakticky přispěti členstvu k potřebám .studi.jním,
usnesl se výbor -- i S nebezpečím zadlužení -- vyıdati nákladem Jednoty
univ. skripta univ. učitele P. p Václava A Kubíčka (Paedagozgika a Kateche,-_
tika) a uniV_ prof. Dra. Tomáëše H-vudflce (Introductio in N. T.). První jsou
hotová (režie 3456.90 Kč), druhá, bohužel, nemohla býti letos dożko=nčen.a.
_ Výbor přistoupil na návrh Vdp. assesora, Harny, aby členstvo Jednoty
přelo-žilo? biflblickýromán Dra, Vincence Zaflpletrala 0. P., pro-Í, ve ľ"re`i`bur”ku,
Jephtas. Tožvc-hter. Vyžádánoauftoır-ovo povolení překladu a tento svěřen li-
terárnímzu“ kroužku. Má býti pořízen V nastávajících prázdninách. Jednota
je V této věci ve styku. s vdp. P. Jiljím Bouzem- O.-P. (Z Třeboně), překla-
datelem os-ta-tních románů Zapletalofvých. z 1 Z ,

Styky navenek pěstovala Jednota pos-ílaiíc blahopřání k svátkům a
jmeninám zaslouzžilých kněží, bývalých. členů Jednoty, prosíc. dle potřeby
iż o p=odpo=ru jak hmotnou tak mravní. A nebývala ozslyšena. Zde vzìıdıává
.šlechetným svým do-b»rodi~I1cům, Vdpp. představeným, slov, pp, pro~Íesorům
fakulty,“ řezčnikům na sjezdě velehradském, vůbec všem, kteří jí s `nevšed.ni
obětavostí pomáhali, upřímné „Pán Bůh zaplatl“ - Jednota si dopiso-Vala

i S jinými sdruže11í_m.i _b›ohoslovecžkými. Styky se Slováky, bohužel, letos
zanedbányˇ. , ^  “ č Ý 9

Volby do Výboru pro spr. rok 1925/26 byly vykonány dne 8,./`5. Zvo-
leni za III. roč. kol. Gillig, Sovka, Šuránek; za II, roč. kol. Bělík, Col; Za
I. roč. kol. Šindláìř a. Šumšíal. Ti ustavili na schůzi dne 17_“.=/"5., výbor tak-,
to: předsedou zvolen kol. Antal Šuránek, miSto~prře.d*.sed0=u kol. land-ovka,
knihovníkem kol. Alois. Gìllig, je-dnzatelem kol. .Karel Bělík, poklad.níkem

. ›

kol. Jaroslav Šumšal.. --. . ˇ S ,
Z těchto několika řádků, je patrno, že celková činnost Jednoty byla

průměrná. Nevykazuije ani velkých' úspechů, Ťani Značného- úpadkšu. Výbor
se snaží všemožným způsobem obroditi činnost, (zdůrazňo~vá1ním význa-
mu Jednoty, poukazem na s“laVn"ou tradici novým zápisem členstva, infor-'-“
rnacemi o činnosti výboru, přísnro‹stí a p.), nezdolal však -všeobecné únavy,
jakéhosi Vyčerp-ání, pvlodícího p-řirozeně nechuť," nebo aspoň lhzostejnost

svou 4_ byt uboh-ou -_- ale vytrvalou činností přip*raVuje1Ťne Jednotě dobu,
novou, dobu rozkvěztú. Nl-o%h.utn.ěla kdysi adala světu mnoho ideálních pra-J
covníků í(jak poukáızali V milých, nám zaslaných dopisech univ.. pp. prote-

. - Q

so-ři Dr. ,Josef Kachník a Dr. Al-ois Musil -- a nedá Bůh aby úplně zprách-) . J A
mvela, dokud bude žíti V olomuckéml semináři jediné 'upřímné srdce slo-
vanské.  ` ~

“ , ' Antal Su r á n e k, Jovdstup. ìednatel. ~
V , Slovanská/knihovna a čítárna. A
Knihovna pracovala letos. málo na Venek. Sfltřásala však se sebe dlou-

holetý uz prach, jsouc nově p katalogisoVána;» proto nebyla - úplně otevřena
k vo-lnemu puıcovarıí. Přes to Důìčenso 501 knih. - Ačkoliv šla prácedostí
rychle, Zkatalogi-sovány dosud asi dvě- třetiny (t. j. na 2000) knih. --
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Knihovna pohlczovala letos téměř všechny .příjmy Jednoty. Vydáno za
vazbu knih, oborový a jmenný' katalaoflgr, nové knihy (konuˇpenzo 34 za
570.80 Kč) a časopisy (D-ředüılatné za -39 časopisů na 550 Kč) -_ celkem
2165 KČ. --“ “

Zde dlužno též srdečně poděkovati těm ctpp., kteří Vždy velmi ochot-
ně obětovžali práci V Íknihovněfl chvíle jim ponechané 1; oddechu, Kéž by
příštím rokem knihovna, .V nový háˇV oděná - Shromáždila kolem sebe
vícečtenářů...l ~ _ ˇ I“

ˇ Jan T aj m e r, odst. knihovnik.
`. :Apologetieký kroužek “ ˇ z z
vzrostl po pr“áè.zdninách Z 5 členů na 13 členů, Z nichž jeden během roku
Ivystozupil. Proto bylo lze také S větším zdarem pracovati. Schůze členské,
jichž bylo 5, byly, oživovány dzebatou ol praktických našich potřebáclı
V oboru ap'o“logetickém. Mimo to -konány 3 schůze veřejné, přístu-pné všem
bohoslovcům. Přehled práce je tento:   - . J
26./10,19“24: ČI. schůze: Čeho a jak lze docílit V ap\o“l›oget. kroužku pro náš

 veřejný kněž-ský život. (Kol.. Hlouch, III, r.) p
14../11. 1924: Veřejná schůze k uctění památky sv. Josaíaťa, ojehož životě

` 1 a významu promluvil kol. .I`Io=řák ,(IV. r.). č
26./11.1924: ČI. schůze: .Překìáží Vlastene-ctví kněžství a pastoraci? Jak je

- možná. Skuteč. přítomnost J. Kr. V Eucharist-ii? _ A
`9./12. 1924: ČI. schůze: Jak s-rovnatł předurčení s dobrotou Boží? Proč

P ' F. V I byl upálen Hus? _, í Z . ' I . 9
26./1_”= 1925:. ČI, schůze: Co je osud? (Kol. Vindiš., II. r.) Ča-Szovostzp-ovědi

- Z důvodu psycholog., pedagog., nábožen. ,a s-po-le›čenszkého.
Z č I (Kol. Herat, II_I.r.)

~8./2. 1925: Veřejná schůze: Úkoly Apoštofllátu sv. C. a M. a jeho vedení -
p A dr, Frant. IˇIrachovský. p " I

10./'3.'j 1925: ČI. schůze: Odkud“ je zlo ve světě, je-li Bůh nejvýš dobrotivý?
A (Kol. Bělík, II. r`.) - ˇ . '

29./3, 1925: Veřej, schůze: Einsteinova- theorie relativity -- prof. dr. J.
“ Matocha. Z h _ z č -

Dne 7./5. vykonána Valná hromada., při níž schválen nový jednací řád
kroužku a zvoleni: .předsedou kol. Herat (III. r.) ajednatelem

» kol, Vašica (I. re.) -- “ j ~
 Všeobecný nfledo-sfltatzek času ne-dov-ol-il rozvinofluti činnost více-, ač čle-

nové mají ještě dost-i látky při-p-raveno. Snad jí bude lze p*o›u.žíti. budloucně.
Každému je jistě nejlepší odměnou vědomi vykonané práce.

P I ' ' H e rat, t. č. zapisovatel,

Z -
trpěl letos značně nedosztatkem členů pa plroto nemohl sp-lnięt všechny za-p
měry, kterési vytkI__ na začátku roku“. Poflřádal mimo tři schůzky kroužko“vé“
šest veřejných přednášek. ~ ' J I -

ˇ. . ı ' '

6.-XI. Křesťanské mravně-nábož. Vzdělání a blaho-byt A národní, Kol.
Mo›š.těk. ' `

27. XI. Pozzemková reforma. Dr.. Řehul-ka. -
4. XII. Náb-o‹ženszký'živozt V dnešní Anglii. Dr. Vašek.

14. XII. Život katolíků V Anglii. Dr.. Vašek.
15, I. Světový mír a svaz národů. Dr. Vašek- .
12. II. O charitě. Kol. Funk. -. P- z I' > 4

“Kr“ou~žek mimo to~zzaS_ílaI týdně volyňským Čechům ot-lomuckˇého Na-
šince na své útraty. 14, III. byl schválen nový j=e~dn3cí řád kroužku. Na Vo-
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lební poradě 9. V. za ne-přít~omnosti předsedy' bylo usnešeno, ' aby, Výbor
kroužku pro příští rok zůstal týž; Na žáldlost' byla Však-.dovolena zmena.
volby, v níž byl pověřen přexdlszefldnìctvím. kol. Moštěk aa jednatelstvím kol.
]3flęk_ “ _ I I' ` Al. Gill i g,“ odstupující jednatel.

činnøsr ıšıjøvýøhøívnè-hø in-.ønžıxnjzn xøız 1924-25.
Ačkoliv z.ájem: pro spolkovou činnost byl tohoto roku poněkud menší,

přece výs.le-dek práce kroužku byl le.pší než minuláléta. Také počet člzenu
se zvýšil (20). Předsedou byl br. J. Huňka ze IV. r., ná.»čeln.íkcm bľ. V. KTHI
Ze. IV. r.,, jednatel-em br. H. Štíhel z II. r. Kroužek pořádal 8 schůzí člen-
ských a 3 schůze Ra-dy., Do toho js.ouz.apočteny 3 debatní večírky, jež
zdařilé posorudily příčiny nynějšího úpadku spo-lkového života a tiskovou
ozrelsko-u otázku. ČZ" cizích řečníků Dflromsluvil 17.' listop.ad_u 1924 dp. J. Glo-
gar, dómský vikář Z Olomouce, velmi ndařile o výchově orelského žactva..
Zvláštní zmínky zasluhuje přednáška br“..A. Šuránka A O I studentstvu ,V Orlu;
(9. února 1925), 24.. února pořádal kroužek za lask. spoluucmkovanı, sboru.
pěveckého as hudebního velmizdařilou akademii. Z 8 čísel byla 3čtělo-
cvičná, 3 hudební, 1 sbor a 1 báseň.. 15. března byl schválen V plenu Jed-
nací řád, péčí Rady vypracovaný, Na valné hromadě 6. května byli zvo-
leni' hr.: J. Kočizš Z II. r., pře-dsedou, br. .J.. Šumš-al zl I, r. _iedn.at~elem;a br..
J. Vrána Z I. rs. 'ná-čelníklem, což lie zárukou rozkvětu kroužku. Zdař Bůhl,

” Z Za odstupující Předsednictvo: J, l“Iuı`íka, .

I Hudebně-pěveckýkroužek. L-
Po P. Vaňkovi dirigen.-temz Hlouch. -__- "PraVid=elné zkoušky* konaly sef

dvakrát týdně, orchestr -jednou týdně.-Veřejně vystoupil kroužek Skrát. -
28./6. slavnostní roflzloučiení s vlprpz, IV. roč. 30.-31.1/7.' Velehradská aka-
demie bo-hoslofvecká a unijní, 19,/10. pietní vz.pomínka na Ť are“. Stojana,
28.,/'10. provázel sbory přednášku Dra., Dflurycha. 14./'11. zpíval při vezř.

schůzi apo“-log. kroužku (o sv. Josaiatu). 11./12. oslava Ť Dostála-Lutino-
va, 24./2. uspořádal s tělocv. kroužkem ,,Orelsk.ou besídku“ a ,,Šibřinky“,
při čemž po prvé vystoupil samostatný orchestr, 8./3. 'Spolu' s liter. krouž-
kem oslavil novo›svěcen.é podjázhny. Tvořil větší část církevního sboru, jenž
působil V seminární k“a.p~li.“lNyní-cvizčí na velehradskou akademii. . I

A 9 “ » 9 -NJ. lˇllouch, dirigent.
“ I 4 Lite1*á.r“níl<roužek.. _ J ._ 1

Rovzloěhl se letos do práce první. Už 8. října 1924 informoval kol. I:
roč. o svém: účelu a získal z něho-4 4 členy, tak, že počet členů byl celkem,
12. Jeden dzlí na studiích ve Strassburku a vesele se hlásí k práci. Jeden'
pro nedostatek času vystoupil.--Úlırnn-á práce není sice nado=byzče~jná«, ale
také“ne~"pří-l:iŠ“:“mal“á:::Kroužekfefrrıá“~dżo-sud“~:“mnoho:“Wd,~~-zvyvíjí“ se“-“=teprve~-;-j-eż-9
nejmladší a hledí S nadějí do: budoucna. Založil si příruční knihovnička' a
čítá-rnu. Inío=rm.uješ :své členy o novinkách. literárních. Zvolení k tomu t.
ZV. ,,klep~aři›“ (tradiční název z doby rozkvětu Jednoty), kteří vedo-u ka-
ždý svůj. vlastní obor vi evidenci - ana schůzích reieruií. -- Svoláno
celkem 25 schůzí organisačníchi přednáško-vých. Z :nich třeba uvésti:
15. 10. 24: Vítězslav Hálek, (Doba. Život. dílo). Kol. Vašica (I), _
27._10. 24: Recitační večer -Hálkův. ' ' e I 9 'W .
23. 11. 24: Jak o-slaví boho~slovci básníky? (Kol. Šuránek (III).  I . o
25. 11. 24: Friedrich Novalis. (Kol. Vašica I.) (Veřejná přednáška). -
11. 1-2=._ 24: K. Dostál-Lutinžov, bohoslovec a básník. Slov. p. inž. Vilém

- B-i.tnar'. Přizpofjeny sbory“ oslavné. Veřejná Vzpomínka výročí
úmrtí básníkova.  4 V “ I “ =
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l2.'l2. 24:ISrdečná schůze s p. inž._ Vilémemf Bitnaflrem. (Kroužková).
11. 1. 25: :Naše Vánoce. (Člešnové předàčítají své práce s látkou `vá-noční).

1. 2. 25: K; Dramenům, čisté poesie. (Národní píseň.) Kol. Šuránek Ill.
5. 2. 25: Recitačıní .večer Lutinoflvův. (Veřejný). 9 I _ I “ 1

10. 2. 25: Otakar Theer: Faethon. (Kol. Vašica I).
8. 3 25: Svým spolubratřím vldp; podjáhnům. (Společně s kroužkemQ

I . g pěveckým. “ J I,
115. 3. 25: O lidových památkách a povinnostech kněžstva, pracovati o

ˇ I . jejich zác.h.r.anu.. (Kol. Funk IV). I I
30. 4. 25: Báżsnický proIfil. J. Wolkera. (Vašica I).
10. 5. 25:Máj>jo=vý večer P. Marie. (Členi čtou své práce s látkou mari-

I ánskovuz). . “ “
I V kšlepech literarních účastnili se koll.: Jurák, Oillig, Malovaný a ji.

Svěřeny jim časopisy, jež kroužek odebírá: Ar`oh.a, Hlídka Rozrnach Eva,› , 8
V V 0 'VZvon, Literární rozhledy. Odebírání umožňuje obetavost clenu, kterí i knihy

.své věnovali rádi -Kroužku_ -  č z
Členové podali dosti prací, Z nichž četné. uveřejněny V Museu, Našem

Domově, Našinci, Právu a jinde. ' . i I i
` Kroužek., jenž _- díky vdp. superiorovi -_- má svou místnost, má i

archiv. Nfavazujeę styky i Is ' vynikajícím-i spiSfloIvate«li, O čemž svědčzí četná
korespoendence. (J. M. biskup Dr. Aut. Podlaha, K. V. Rais, F. S. Pro-
cházka, dopisy P. Sigismunda Boušky, Mas-Iákovy, Vévodovy, Čázpo-vy a
pod. -- W ”

Da Bůh, ze se příštím rokem upevní a “us=tálí řádně ozrganisace Krouž-
ku a pvakteprve vydá. -- smčj se kdo či nesměj --- svůj užfiitekmilované
.Jednotě Stojanové. . _ , I Ă

. , v O Šuránek

 ČINNOST „RÉÍJŽE SUŠILOVV“ V PRAZE“ VE
 SPKAVNÍM ROCE 1924/25.    

Jako jiná léta byl-to opět poměrně malý. počet bohoslovců a 4- násle-
dek studijní refoIrm.y: 'nedostatek času, který byl brzdou szpolko-vé čin-
nosti. Bylo nás síce jen 22, ale pracovali. jsme s láskou k věci a často
s obětmi, což snad je zás.lIužı1żější, než kdybychom Vykonali dílo zdánlivě
sebe. větší. .Vnitřní činn.ost „R S.“ spo-čívala hlavněve sflchůzíchfljak vý-
borových, tak členských, , , 1

Schůzí výborovvých, v nichž praco=ván program veškeré Spolkové
žčinn“ost'ir;“~““-I“kon“á-n“or“b“yl`of““9;““ ;S“c;;hů“zí*“““”“čl`e1Ts`kých'“íI“ls““př'e2dn;“"'h”o's't'ů”
łffljyloı 12. ` e . 9 . ›

3-/Öz 1924: Volbăi zástupce (10 „Ú*SÍì"<“3đÍ kat. SÍHC1-Ť'a delegátů na v_elehrad.
I SJBZI ly. I - _ I '

12./10. 1924: Bohosl. Jan Merell (IL): ,,R_~ S_“. čím byla a je“, bohosl., Sa-
“ laika (IV.): ,,O letoších szj-ezdech a slavnovstechna po-sv. Ve-

lehradě.“ , . »
26./10. 1924: Dr. Jan Kaucký: „Křest charita“. y y  A A I č
9./11. 1924: Rada Šindler: ,,Vincenciáni. V Čechách.“ A

23.711. 1924: Prof. V.. Průša: „Skioıptikosn V pastoračnipraxi“ (se světel.

?..;"l2'. 1924: Prof.~F. Pechuš-ka: ,,Apo=štoIát sv. Cyrila. a Metod.“
1.8./1. 1925: Bo-hosl. Salaika. (IV.): „Idea cyrilometod.“ - I
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1./2.
15./2.

1 /3
1543
18./5

ı .

1925
1925
1925
1925
1925

dDI'.J K. Klement: „Píastoflracale ch-l.ap-ecké mládežeff
dr. K. Vrátný: „Naše četba.“ ' I
Boıhoıs-1, V. Dvořák (IV.): ,,F. Sušil .ajeho díloff
dp. Jos-.JGargela: ,,DětJské besídky.“
Volba předsedy a revis. účtů. _ ˇ I _ I“

Kromě těcìht-ov schůzí konána byla slavnostní obnova zasvěcení ,,R. S“
b~oIžskému“z srdci Páně (dp. »szpirituzal K. Štellza.) Jako roku minulého, tak i
lv letoším správním roce největší pozornost byla věnována čes.. semin.
knihovně. Jeıdlnak členové zúčastnili s_e prací v knihovně, jednak prove-
dena byla peněžní 'akce na doplnění knihovny. Bratrským JednotIám
łłbřímný pIo»-zdravi _ _

Sociálně-řečnický kroužek V pražském semináři."
Sociázlně-řečnický kroužek vznikl 22. února 1923 na přání českých

a slovenských bohoslovců. Jeho ”úče'lem -jest: 1. probouzeti u členůzájem
o poznání sociálních pzoflměrů dnešní spole=čzno-stí lidské, 2. přihlížeti pokud
možno ke stránce řečnické. I I _ '

Program období 1924--25 byl: seznámitzi se po stránce sociální
s dnešním člověkem, rodinou a sp-olečností, všímati si při to-ın bolavých
stránek a Ihledati prostřezdky k nápravě, Bohužel, nepodařilo- se z různých
příčin všechno vyčerpati. A  I A o

Členů bylo: 17; schůzí 12:z ' _ _
16. října 1924: Úvodní promluva a formální- návrhy. _ I I
6. listop.: 1. Přednáška: aj) Objasnění pojmu Sociol-ogie, soc.' otázky,

přehled soc. oItázek; b) Dvojí směr dnešní společnosti (stručná charakte.-
risItivka.)(A_. Salajka.) _ ` ~ ' .  

` 12, listop.: Debat.a o přednášce Šin~dler`a:J Křesťanská charita. ,
19. listop.: a) Rozsah názorů of s=aekIularisaciI života u vrstev lidi a in-

teligence; b) Příčiny: nepravá věda, »odkřestan›ě.ní rodin, veřejný život,
propaganda. (A. Salajka.) I f I . ' I ' I -

26. listop.: O praktické četbě (proč čístiš, theorie četby, užitek Z četby,
co čistí). (J. Merell.) “ ' _ ~ ` J č ,_

3. pro-s.: Rozvrh kázání, (. Salajka.) ˇ - V
1i)). pros.: Kázání (pojednání a způsob jeho zp-racování). (A. Sa-

lajka. _
2.1. ledna 1925: 'Zásady a“ metoda p-olemzìkv. (A. Salajka.) _
19. února: Přednášika: Fofrmality při schůzích.. (B. Muška.) I
Poněvadž před.seda kroužku počátkem března onemocněl, činnost

kroužkuv jarnímí období ustala. _ _ . _ _ › “
14. května: Rodina a. její úkoly Sociální. (A_. _S.alajka.)
20.“ května: Pojem ,,p-olítioké čIinno~sti.J“, (B. Muška.) o “ _

rell.) ` _ I
- Vseclmy prednášky spojeny s diebatou. ` __ J

I _ Antonín Salajka, předseda.

 ČINNOST ,,RÚ7".ı=1 SUŠILOVY“ V BRNĚ.
_ -Pře-dnáškových _schůzí (vedle schůzí kroužků, O nichž dále) pořádıáno

celkem 6. _ I A . O
28. října: Slavnostní předná-_šková-schůze s pro-gramem: 1. Karel Sla-

Vik: O,I vlasti má! -_ Sbor. 2. Ideový podklad veřejné činnoflsti Sušilovy,
PřednáškakoI.`JFialy. (II. r.). 3. V. J. Novotný: ÚkladyIvr.a.hů. Sólo S prův.
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klavíru. 4.. Fr. Sušil: Mluvo milá. Recitace. 5.. Pán Bůh náš. Sbor. 6. Fr.
Sušil: Církva svatá! Recitace. 7, Petr Bezruč: Hrabyň. Recitacıe,18._Ve-
černí zv›o~ny. Sbor, z L ,. . ` _ 9 II I

_ 30. liszto-padu: PřednáškIová schůze._ Kol. p_ředseIdza Věnov.al posmrtnou.
vzpomínku Ť P. Rud. Suchému, Kol. Lukeš- (II. roč.) pro-mluvil na téma:
,,Vychovažtejlské dílo Dona Bosca“. J
AI 8. p`r.osinc“e:_ Slavnostní přednášková schůze s programem: 1. Marián-i
ská. hymnika církevní. Přednáška Dra. A, Fuchse z Prahy, 2. F. 'Vachz
Buď zdrával Sbor, 3. Adamus .a S. Vict.: Salve Mater Salvatoris. Recitace...
4;; SV.. Bernarndł: 'Maria -- archa Noěmova. Recitace. 5. Jan Merten: Zdrá-
vas Maria, Solo s prův. harmonia. 6. 'Praeclara custos virgiJnum_. Recitace.;
7. SV. Alfons: Vzdechy kÍP. IM. Recitace. 8. Jan Malát: Zpívej, duše, Pánu
žalmy. Re.<:ita‹ze. .  _ , I ,

31. ledn.a: Přednáškožvá schůze. Přednážšel [dp. L.. Bláha, IO. S. N., ředi-
tel. Svazu Charity, na téma: Péče katol. charity o slepé a slabomvslné..
Přednáška do-provázena asi 140 světelnými obrazy., I J a

.22. února: Přednážšková schůze; Přednášel prof. Dr. J. IˇIegr: ,,O svaté
zemi“,_ Přednáška doprovázena 150 světelnými obrazy.

I ,, 29. března: Slavnostní přednáżšková. schůze S poiřadem: 1. Vývoj a
podstata křest. mystiky. Předn.~á_š.k.a Dra. J. Kratochvíla, vrch. univ. knihov--
rvíka V Brně. 2. J, ˇB. Mo~litor: O, stravoz pozem~šťanů,, Sbor. 3. S. Bernar-
dus: Jubilus. »Recitace. 4. SV. Terezie: O, soucitný afl milosrdný Bože. Re-
citace. 5. Sládek-Nov-otn_ý:.. V náručí Boží. Solo s prův., klavíru. 6. S. Bo-
naventura: Vitis mystica cap. III. De circumfoss.ioJne (Vitis. Recitace. 7. Ja-
copo-ne da Todi: Ó, sladká lásko! Recitace. 8. K. Kreutzer: Den“ Páně..
Sbon »I ' J I- z JV, I z . -

 17 .o května p~oIřád-anal společně S německými kolegy oslava osmdesátin
J. M. ndp-,j preláta Dra. Josefa Posipíšila sz program-em-:I 1. A. Jelen: DlIouho=
buď zdráv. Sbor. 2. Sermoz de nonnullis quaestionibus. de Ss, Eucharistia
(kol. Macek, II. r.) 3. W.“A. Mozart: Ave verum co-r_pus_ Sbor, 4. K. D.-Luti-›
nova Hymnus in honorem _s. Thomae A.. Recitace. 5, V. J .I NovoItn.ý:f Dumy
Z porobya svobody č. VI. Solo's_prův. klaVíru._6. Noetický problem ve
sczliolastické filosofii (kol. Zdražil, II. r..).`7. R. Wagner :A Tannháuser (Ouver-
ture). Klavír, 8. A. Dvořák: Biblické písně č. 9. Solo si průvodem klavíru.;
9. J. Po‹sp-íšilzv"M«á=Itužba. Recitace. 10. B, Smetana: Má hvězda. Sbor.

Členské Schůze: :27. červnlaı Lošučení s novo-svěcenci. Velehradský
sjezd. Stavovská porada. 12, října: Prázzdninováz činnost. Přednáška kol.
předsefldìy ol účelu „Růže Su.šilIo=vy“. Výbor doplněn. kolegy Z prvního roč-
níku. (Zvoleni kol.. Meixner a Hlaváč.) 'Úprava a rozsah ,,Musea“. Příspěv-
ky. Kroužky (sociolIo`Igic%ký .a“ tiskový). 30. listopadu: Finanční stav ,,Mu-
-s-e-aff-.-I-I-II -MIiIkIuláš-ský-I~Í-II-I -elaı=-.----až--Čit-árna-;~I---I-zlednzání z--říz-e-n-í-« ---.›-»s-p»oleěn-é-hoI-«I-V---»I~ --flrn-i-s--ii-j-n-i-ho
kroužku s německými kolegy (bezvýsledné), 25. února: .Mimořádná valná
hromada. Místo- kol. Papeže, který resignoval, zvolen knihovníkem kol..
Kubeš (IV. roč.). Přehled činnosti ,,R. S.“ za první semestr. 13. května:
Návrhy na rá.z V-elehradského sjezdu. IReo›rgĹan.isace knihovny (za tím úče-
lem odhlasována p›rac=ovní povi.nnost členstva a povolena úhrada. 150 Kč.
Rozšíření. ,,Musea“ (5. číslo). Styky S _ cizinoflu., . J ” _ _ '

o Výboflrové schůze: Výbor; sešel se za uplynulý správní rok, ke schů-
zím celkem 15k'r“átI. P-rojednávány Ijběžné záležitosti ,,R. V S.“, ,,Mu.sea“,
knihovny, čítárny atd, atd. _ Knihovna letos, přičiněním kol. knih=o-vnika=
a obětavostí členů kovne-čněf z'reorg.anis'o'vána a pořízen dvojí lístkìový ka-
talog. XLVII řádná valná hromada konána 24. května; -na ní zvolen ná-
sledrujícívýbo-r: [Jaro-mír Pořízek (IIl.Ir.) předsedou a' redaktorem „Mu-
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sea.“,( Remigius Soukop (III, r.) knihovníkern, František Bělský (II. r.) jed-_
natelem, Antonín Fiala. (II, ry) afrchivářem, .lanlMeiXne1` (I. r.) pokladni-
kem a Josef Nlelichar (I._ r.) administrátorem „NluSea". I _. i  ,

z ~ “ I e e › e ˇ František“ Běls k Ý, iednatel.
Čiinnost 1 „S o c ai; oťl of g i c k _é -h o› k rÍ o u žk u“ V letošním S-právním

:roce po-st-upovažla Směrem roku“ minulého. Pro nedo=st.atek času ,(r-eíorma
studia) nemohla se všakš vyvinouti tak jakj si toho* členové přáli. Schůze

_ Va p=o‹rza‹dy byly konány obyčejně V nedeli o=d=p~očledn.e. Pořá'dáno bylo pět
schůzi -přednáškoflvýchç pokaždé byla čliláš debata, Přefdnášeli: kol, Menšík
(IV, roč.) ›19./'X.:- P oı niz ě r c Í r kv e k e sit á t u, kol. Bláha (IV. roč.)
9.@;'XI.: K lo m e r c ia 1 i S .a ce l i d. sz t V ca, kol. Bělský (II. roč.) 14.;/XII.:
=Ch_ar._ìtait-ivní činnost sv., Viçncence  Z Pauly, kol. Meixner
(I. ročz.)' 25./I.: ,Li.beralismuS, socialismus a křesťanský
solidarisvmus a koiLÍFiala (II, roIč.ì)i 22./III.:: Bolševický "S y-
“s t é Přednášky byly celkem pzdíařišlé. Př“ip‹r'aven0› je 'několik přeidnáš.ek,

mnasiu, nemohly býti přendšnesen_y;, bude jich, p-ouzžito V nastápvajícím roce.
Na Valné,hroflmazdě, dne 22, května byl Zvolen nový Výbor: p*ředs«edo~U.

' _

kol. Vrána, jednatelem k.o=l.lVlelichar`. V A i ›
' (ˇ _` (_ ' ˇ . ' . ' p , Alo-is Vrána.

DJF

` _ZpráVa”o činnosti. V »,,TiSkovéjm kroužku.“ V V ×
(_ Programu T. k., vy-“ch~o~v“áv.ati. zdatné pracovníky V O-bo-ru literárním V prvé
řadě pro Museum, a pak V době pozdější i pro n.aše listy, bylo letošimi
předn.á;škam.i S dostatek vyhozviěn-O-. __. Na 7 ischůzích probral kol. před-`
Seda důkladně. Způsob . psaní referátů are1,c§en.szí různých druhů knih, jak
beletri.stic.kýc“h tak fi vědeckých, Způsob D-Ojednżání popular-isačního; i výpi-
skům Z četby a četbě věnována do-statezčná pozZo“rnos.t, Různé xdžruhy recensí
byly demo«nstrováflny na praktických příkladech ponejvíce vlastních p“rací'ch
zčıflnú. iflføznžka,cflıifløvêżhyıøz na č.ıèìnú, vyplffløøvvánøvz 2,háSnê, 12 čıánkú,
18 pohledů a 27 recensí. _- Velmi informativní byla též, přednáška ra.
Fuchse O _tisku(8./XII. 24.) Na valné h=ro=madě23, května r.byl »Zvolen
nový Výbor: pře-dse-do›ujAnt. Fiala (II, ro=č.)'» .ie-dnatelem Jan Meixne r
(I. ýročo), - - . I „

. v _ i č s _ Antfl.. Fiala.
 íš°°"*ˇ==§""““=>` č "

Z

LITERÁRNĚ ŘEČNICKÁ JEDNQTA BoI~IOsLovCÚ
 V HRADCI KRAL. I   

Il Poslední pohled na domov a lofldičkaz našeho života vypflula novým
směrem na neznámé dosud hlubiny. V našich duších vířila dotěrná otážzkaz
Což tak málo- bude nás? I. . . Konečně jsme se Sešli, poznali a uklivdmili.
Bylo nás Čechů 8. Přišli jsme ze středních škol, z_p=roStředí cíli a ideálům
našim úplně ci.Z.ího=. Pro-to ký idjiV,«že stálo nás to do-Sti námahy a přemá-
hání, než jsme přivykli a přizpůsobili se životu V semináři. ,

ˇ Čestným naším úkolem bylo, vzkřísiti a V činnost uvésti ,,Literárně-
řečnickou Jedno«tu“, jež již téměř od -do-b válečných pro malý počet českých
bohos-lO›vců ve 'Své bývalé činnosti velmi ochabla. To stalo se 15. října na
valné hro-madě, na níž Zvolen byl 'Výibo-r..Před.Seflda kol. Iflr-dina (III.) nabádá-i
knové horlivé činnosti a bratrské S,.p=olupráci .a slibuje, že chceme a Zůsta-
neme i Za daných poměrů „Věrni bohaté tradici naší ,,Li~t_-řeč. Jednoty“,

11  

které pro kolisi -S „VČ~ëI&ì"Ským kurs-em“. jejž členové navštěvovali' V I. gy-V
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Z jejíhož středu vyšel již tak značný 'počet nadšených a obětavých kněží,
horli-vých a nzeúnavných pracovníků na vinici Páně i na poli nároıdšním. .

28, říjen, kdy srdce každého .vlastence upřímně se raduje, oslavili
jsme důvěrným večírkem, naněmž kol. Doležal (l.) mluvě o drahé vlasti
naší zdůraznil význam; .az požslání kněze ve svobodném státě. Mluvě o ne-
dostatkıu českých bohoslovců vybizel k Qtiflçdenní pob-ožnosti k“ Boflžskémflu
Srdci Páně za český kněžský dor-ost. K -přednázšce vhodně se připojil přednes
kol. Benese (I.) Z Nezruzdových ,,Zp»ěvů pátečníczli“. Večírek zakončen byl
písněmi a národními hymnami. I _ p _ p

_ K otázce misijní, kterou zde kolegové Němci' šíří, zaujala naše Jednota“
stanovısko naro.=dní. Proná.s_Cechy má především význam slovanský unio-
nrsmus a Aposztolat sv. Cyrilla a Metoda, k němuž maji směřovati všechna
úsilí a snahy naše. S.zpro«lečně S. kol. Němci uspořádána byla „M-ikulpášská.
zábava“ aa pak misijní akademie na den sv. Joseia, patrona církve svaté..
Z bohatého programu uvádíme přjednášku „Slovanský unioflnismus“ a „Die
gegenwärtige Lago der MiSSion“, recitace z básní P. Aloise Čápa, Klemen-
ta Mariánského a Eicherta. IˇIufldba a zpěv ,zastoupen byl Smetanou, Dvofl
řákem, S“chu.ber“temz, ,I-Iänđellezmi a Wagneremz. I `

' Aby činnost našet byla pfoflně-ku.d intzensivnější, pořádáme týdně schůze
si předná-škami, z nichž některé uvádíme; 21, ledna: „Doljrny ze zájezdu
do ,Lu~rd, spiofllkem lurdským oz prázdiıinách pořádaného“ (kol. Mejsnar, I. r.)
28. ledna: SV. Václav, dějiny, jeho (osobnost a význam (kol. Beneš, II. r“.)..
4. února: Včelařsství a jeho důležitost pro život kněžszký (kol. Hrdina, III.
r.). 4. března: Do-n Bosco-, jehoživot a význam (kol. Doležal, S I. 12). 7.
března: T. G.. Masaryk .a osvobození (koli, Melka, III. r.). 25. března:
Zpěv a hudba. chrámovázf (ko-1. Aug. Vrbský-, O. Pr., III. 11.). 29.' dubna: Do“-
jmy Z Rumunska (kol. Pešázk, II. r.) 6. května: Město a venkov (kol. Hous-
nejma)n, I. r.) 13. května: Katolicklá renaissance ve Francii (kol. Melka,
III. r. I. I - S č S  

ZS odborů, jež při naší Jednotě jsou zřízeny, byl ve činnosti odbor pro
Venlroèvské knihovny jenž výmzěnìoui rožzeslal na 250 knih. Odbor pěvecký

V ' , “ J ^ J“ 0 v Iřídí kol. Aug". Vrbsky, O. Pr., cvičí se zpěv chramovy 1 svetsky.
Ve vo-lných chvilzkách zabýváme; se ušlechtilou zábavou - pożesiítho-

srp-“odář`s.tví _ včel.ařstvím. V Zahradě mžámze“ vzorně zřízený malývčelín,
zatím jen 4 včelstva. (majetek kol. předsedy). V teorii a praxi zasvěcuje
nás kol. pıředsne-da, jenž šíří .lásku ke včelce ina poli l.iterárním ve vˇčelař-
ských časopisech. I _ č '

_ ,Dva bohoszlovcič Z našeho semináře zúčastní se v červenci prázdnino-
vé po-uti do; Říma. Ostatní těší- se na sjezd na:V-elehrad, V

p Doufá.me, že příštím rokem naše Jednota zesílí, takže budeme moci

Bratrský pozdrav bo-hosloveckým jedno=tzá.m! Pracovníkům jejím vřele
tiskneme -ruce! c “ “ . _

. ` . Za Lit.-řeč. Jednotu: . i J

' Per-tr M e j S n a r., jednatel. Čeněk' Václav `H rd in a, t. č. předseda.
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