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Antonín Saňka:

1
PROGRAM A TRADICE

Po nucené válečné přestávce .sešli se v srpnu 1945 bohoslovci všech
seminářů republiky na. prvním poválečném sjezdu na Vele_hradě.
Byl naplněn radostí »Shledání po tísnivém odloučení a nadějnými
perspektivami budoucí činnosti.lPři tomto sjezdu i při sjezdu druhém, v létě roku 1946, se konaly porady o bolıosloveckém časopise.
V referátě o prvními poválečném sjezdui) nenajde čtenář „zmínku
O této poradě. Několik měsíců po skončení válečných operací ,nebylo
možno očekávat více, než že rozprava vyznít v rozhodnutí vydávat
po nuceném válečném odmlčení časopis dále.
mg M
4 Ale již druhá porada, konaná při loňském sjezdu, byla naplněna
rušnou“ debatou.. Referát Michala Tomašoviče v minulém _ročn_íku
tohoto časopisu O ní podává zprávu.2) Dospělo se k závěru, že ,,čaSopis Museum tak, jak vycházel v minulém roku (19-15), nevyhovuje
a nesplňuje svoje poslání. Obsahová stránka byla slabá, a jak se
konstatovalo, Zavinily to poválečné poměry a nezájem bohoslovců
V
066
`
'
O casopıs .
s 1
_
J
9
Redakce, která sama rokv před tím vyzvala čtenáře k otevřené
kri'tice3) přijala tuto klidně. Třebaže výsledek této porady nebyl
nikterak radostný
Slováci oznámili Své rozhodnutí Z Bslušských
Slatin, že nepovažují Museum za svůj úřední bohoslovecký časopis,
a Hradečti navrhli nevydávat časopis dále4) --» pustila se redakce
do další práce ,,na podkladě čistě tradičním a dále Z důvodů vypľývajících Z dnešní Situace, že by totiž nebylo právě nejmoudřejší časopis zastavit, když je povol'ený“, abychom použili slov referátu. Zdálo
Se, že k definitivnímu řešení této otázky dojde až na budoucím sjezdu.
Tak uplynul další rok a přišel letošní sjezd. V 1
Í 9
Letošní referáty delegátů českých i. moravských seminářů se nijak
_
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Museum
Museum

1945/6, str. 26.
1946, str. 23.
5
1945/6, str. 29.
1946; Str. 25.
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nelišily od loňských.. Mluvily O 'Ó ('D<› Q nezájmu, a pozorný účastník
se mohl ve soukromých hovoreclı. presvědčit, že nezájeın se stupňuje
ažjv útrpné ipřehlíženíi pohrdání časopisem, který svým obsxahčm
bohoslovcům nic neříká. Není důvodu, abychom si tyto skutečnosti
Z-akrývali, neboť i v tomto případě platí, že pravda nás Osvobodí.
Chceme se především zamyslit nad tím, co nazývají referáty nezájmem bohoslovců. Měl-li by se zájem bohoslovců posuzovat podle
množství spolupracovníků a příspěvků, mohlo by se mluvit opravdu
O nezájmu. Je to však Skutečný nezájem, lhostejnostbohoslovců, zda
budoumít svůj časopis či ne? Úvaha o tom je zbytečná pro toho,
komu není smýšlení dnešních bohoslovců španělskou vesnicí. Nejsou
líní ani neteční. Jsou to ročníky, které mají smysl pro opravdové
hodnoty a proıhledání nových method. Myslím, že iti, kteří navrhovali časopis zastavit, jbybyli okamžitě pro další vydávání, jakmile
by jim začal svým obsahem -imponovat. Považuji tento „nezájem“
spíše za výsledek upřímné autokritiky, která má svůj základ iv určité
představě, čím by_ dnes měla bohoslovecká revue být a jak by měla
vypadat, aby se Stalapravdivým zrcadlem bohosloveckého života a
jeho iniciátorem. Bohoslovci chtějí mít theologický časopis, ale sami
si uvědomují, že dnes již nemůže být jakýmsi mejdanem pokusů a
prvotin, nýbrž rozhlednou po světovém theologickém dění a pracovnu, u.vádějící do domácích pastoračních problémů. Nebo si to
třeba neuvědomují, ale přece na tomto podvědoměm poznání Zakládají svůj postoj vůči časopisu,- jsouce přesvědčení, že zkušenost
S ním ukazuje, že nemají sil učinit jej íbez vhodného vedení jiným.
Většina je pak ochotna ponechat jej svému osudu, chtějí-li jej
Brněnští vést dál ,,na podkladě“ čistě tradičním". Čas tedy uzrál
k_ řešení.
“
9
L
5
Nuže, především je třeba rozeznávat mezi vlastní tradicí, o kterou se
časopis opírá a ze které vyrůstá, a mezi způsobem, kterým se V duchu
této tradice pracuje. Tento způsob může být zajisté zdokonalen, aniž
by muselitradični program utrpět. Ba více. Chci ukázat, že nový
program nejen že senemusí této tradice vzdát, nýbrž právě na ní že
může a musí stavět.
É
.
9
5
Co se způsobu týče, zdá se, že bohoslovecký časopis dnes opravdu
nemůže mit stejnou funkci, jakou měl v letech svého zrodu. Dávno
jsou za námi doby, kdy bylo revolučním počinem mluvit česky,
daleko jsou za námi ty časy, kdy vážným úkolem bohosloveckého
časopisu bylo pěstovat zájem O spisovnou češtinu., případně cvičit Se
v jejím ovládání v poesii a v próze.
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Ztratil však časopis změnou, Í která mezitím ve společenském a
národním vývoji nastala, na význanıu? Stalisc nepotřebným? Ríci na
tutootázku ano, znamená totéž, Ťco být přesvědčen, že i program,
o který se tradičně, opíral, ztratil svouaktuálnost. Tento irprogram
je však program Sušilův. Museums se k němu hlásilo a neslo jejna
svém štítě v jeho známé zkratce:
s _ 1
.
na
“'
Církev a vlast -- ty V mojich Sestersky milují se ňadrech, p 5
každá půl, každá má srdce moje celé.
1
ˇ
s "_Í 1
Zde jsme konečně tam, kde jsme chtěli být.
.o
“ 9
5
Dnešní bohoslovec bezpochyby Zná toto Sušilovo dvojverší stejně
dobře jako mnozí jeho předchůdci, kterým“ je vychovatelé rádi' opakovali“ S připomínkou, že jest kráčeti ve stopách Sušilových.
Ä
Nic by však naší generaci, vyrostlé v hlubokém rozvratu dneška
a stále více si uvědomující (úžasný úkol vyrovnání dnešního Světa
so křestanstvím, nebylo méně sympatickým, než předkládati jí jako
program něco, co by vypadalo jako pouhé sušilovské epigonství.
Dnešní generace chápe právem Svou víru revolučně, jako ,,velkě`vítězství, které přemáhá Svět“. Není to výtkageneraci předcházející,
nýbrž ,nutný důsledek stále více se krystalisujícíchtáborů myšlenkových. Není divu, že zároveň s touto, vnějšíkrystalisací probíhá
i vnitřní proces, jehož markantní známkou je soustředění se na podstatné a nedůvěra k méně podstatnému, lidsky tradičnímu, v našem
přípaˇdětedy k ,,tradičnímu podkladu“ sušilovskćmu. 1
.Není zatím třeba dokazovat, že bychom měli být dále Sušilovští. Je
však třeba ukázat, v čem' a jak jimi )`máme být, abychom jimi cele
byli. Čím více si totiževokujeme dobu Sušilovu a rekonstruujeme
jeho tvůrčičinnost, tím je jasnější, že duch Sušilova řešení zůstává.
Vycházíme ze Sušilovaj' hesla: Milovati Církev a vlast. Ale zatím
co v době Sušilově nebylo jasno v tom, že národ jest třeba milovat,
dnes si nikdo nemůže stěžovat, že by toto vědomí Scházelo, nebo že
by dokonce bohoslovcům Scházelo.
1 T
.
.
_
Sušilovo heslo bylo svého času více než heslem. Byl to program.
Program takový, že stačil několika generacím. Programem bylpředevším. tím, co v něm bylo nového. Nové tv něm bylo to, na co kladl
bezpochyby sám_,Sušil a zcela' jistě jeho N‹ á O důraz: vlast. Nové a
revoluční bylo-v Sušilově hesle to, že neváhal dát vlasti půl srdce
a dát jí srdce celé," zatím co jeho kolegové němčili apopelku češtinu
stavěli do kouta a ke zdi.
_“
_
' 1
ˇ
Co však se stalo mezitím? Změna je jasnázs. vlast~s_'to.jí na nohách,
Iıılı

nikoli bez velké zásluhy sušilovsky sınýšlejícíchkněžských. generací.
3
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A nestojí-li ÉIII10 CD UM F4“- (Dá: docela pevně, zdaž to není proto, že
stejně pevně v ní nestojí církev?
' ˇ f › "
Sušilovo heslo. tím, ba právě tím, neztrácí sv-na své. aktualitě.,Bude
i nám východiskem .a. programem. ,Změna je pouze v přízvuku.
Vezměıne je tak, jak zní: Církev a, vlaSt.-To jehierarchie hodnot.
Církev ,pa vlast. Rozvinutí národní podstaty ve společenství všenárod-,
ním. Národní sebevědomí zušlechtěné vědomím nadnárodního společenství dítek Božích. Zušlechťování čerstvých výhonků pospolitého a
národního života, štěpy ze stále živého stromu obecné Církve. s
.
'Národy mají svůj vývoj. (A v tomto vývoji jsme dnes postoupili
'tak daleko. že každý zž nás musí stát pevně ve svém povolání. Diferenciace tříd a stavů a společenských funkíc-í_ je pokročilá. Není již
třeba, abychom napodobili židy, kteří jednou. rukou stavěli chram
a druhou drželi meč, rozuměj, abychom stavěli království Boží v národě a zároveň jehohospodářský a politický život. Na to jsou dnes
odborníci. Přichází čas, a již je tu, ,abychomse ch-Opilí svého vlastního údělu a splnili svůj v národu nám .Bohem daný'úkol,,k~ němuž
nás ostatně volá ir zájem a zejména věčný zájem národa; abychom
se obrátili k tomu podstatnému v našem povolní. '
R
To je program, který plyne Z tradice a který ji neruší, nýbrž pouze
na ni ve vyšším smyslu navazuje av ní pokračuje. .
Navázat natradici, to znamená především učit se od Sušila. Učit
se od něho jako od osobnosti iniciativníjavskutku t 4
čí. Timotheus
Vodička poznamenává ve Své studii O íSušilovi,°") ﬂ°N‹ Cl)H „osvědčil ve
všem pravou moudrost člověka duchovního °, když vidobě, kdy šlo
o to, navázat přerušenou tradici kulturního života, vrací se ve všz-cm
k pramenům. Když překládá hymny a Otce, vykládá Písmo, když
shromažďuje mizející poklady národního bohatství písňového, lv tom
všem je Sušilův postoj zcela moderní. V tomtoí návratu k -pramenům
křesťanskékultury, k jejímuž obnovení právě vyzval svatý Otec
pracovníky Katolické akce, nám f musi být Sušil vzorem. Je na nás,
abychom itento návrat Sušilem počatý dokonali, a Z pramenů, které
on začal národu otvírat, čerpali živou vodu pravdy Boží.
s_ .
Sušil stál na zlomu národních“ dějin. Tehdy se národ probíral k novému rozmachu. Bohatství národní dohasínající kultury bárokové
uložil Sušil vesvých Národních písních a na cestu do nové' epochy
dal národu do vínku Písmo, liturgii acírkevní tradici, representovanou apoštolskými. Otci. , .
A
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*) František $I_1šil, Brněnská tiskárna 1946. 9
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Obrození národní vyústilo v nově získanou státní samostatnost.
Je na nás._abycl1om znovu na evropskou úroveň vyspělý národ vzdělávali bohosloveckým úsilím, S jehož prototypem se shledáváme ve
formě klasické .u Sušila a jehož průkaznými znaky jest: široký rozhled. vědecká důkladnost, neúnavnápíle, velkorysost v řešení úkolů,
nebojácné vykročení na nové -cesty k utvrzení království (Božího
v národě.
1
_
'
T
.
Dává-li nám dnes ministerstvo, vládnoucí nad tiskem, možnost vydávati svůj vlastní časopis, musí jej být využito k tétopráei kateXochen bohoslovecké: ke slovu Božímu a ke slovu o Bohu, aby slovo
Boží bylo těmi. kdo se připravují ke vznešenému úřadu jeho hlásání,
stále lépe chápáno a vhodně tlumočeno lidu, který po němhladoví.
V tomto úsilí nezůstanou bohoslovci osamoceni a ponechání sami
sobě. Pociťují potřebu vzorů a vedení k zintensivnění studia a apoštolského úsilí. Stejnou potřebu S nimi pociťují i kn C'D‹ N-: jejich předJN:-I\
chůdci. Jestliže jim nabízejí pomocnouruku ke společne práci v theologickém časopise, není to proto, aby tento přestal být časopisem
bohoslovců, nýbrž aby se jím stal v ještě hojněj ší a plné míře.
Bylo kýmsi řečeno, že si e"D‹CD ští-katolíci potrpí na nadměrný 'kult
osob, jak se S ním shledáváme v celém našem veřejném životě.
j
Budiž po -pravdě řečeno, že v tradici bohoslovecké činnosti je to
jméno Sušilovo. které působí dořmem takového stále vzývaného
idolu. Jsme šťastni. že V tomto případě zjišťujeme oprávněnost vzhledem k předmětu úcty. Sušil je ukazatelem směru. kterým se musí
nést naše další kněžská práce i práce těch, kteří se ke kněžství připravují a tedy i práce bohosloveckého časopisu. _
_
Ukažme. že jsme právi takovému jménu. Navažme na stopy Sušilovy další cestu, vedoucí k 'vzájemnému spojení a synthesi Církve
ar národa. Cestu. kterou můžeme klidně zvát Suššlovou, protože ji
chceme mít takovou, jako byla jeho: tvořivou. a novou. 1
9
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K NOVÉMU PŘEK:LADUzALMÚ
V 5. čísle minulého ročníku jsme přinesli pod tímto
titulkem první článek O novém překladu žalmů.
Říjnové číslo ,”,Lebe mitder Kirche“ přináší další
autorův článek, v němž polemisuje S odpůrci nového psalteria.
Z
s _

'Kdo uváží, že nový latinský překlad vnikl náhle a :převratné do
liturgie, nediví se, že to vyvolalo různou odezvu.
_
Nejdříve nastalo překvapení, kdy se snad nevrle potřáslo hlavou,
pak následovaly poukazy na drahotu nových breviářů, které je možno nyní těžce zakoupit izaplatit; které dokonce nemohou být ani
vytisknuty.Proslýchalose, že prý ty neb onyi autority prohlásily, že
nepomýšlina to, aby používaly nového překladu. A z jakého důvodu? Překlad“ prý se nepodařil.` Neobstojí. Mezi jiným chybí mu
irytmus; toınu prý otcové jesuité na biblickém- ústavu vůbec nerozumějí ka ke zpívání se nový žaltář vůbec nehodí. Šeptalo se dokonce, že nový žaltář je jen jakýmsi pokusem. Po nějaké době vyjde
jiný, podstatně zlepšený. Ten ,přijde S reformou breviáře. A ta je
ještě daleko a vyžádá si mnoho času. Kdo ví, co ze žaltáře bibl.
ústavu zbude! Jiný papež by smýšlel jinak . . . Tedy ušetří si peněz ti
času a zůstaň při dobrém starém žaltáři!
7
›
1
Tak se vytvářelo nepřátelské“ ovzduší. A výsledek: především Zaváhali vydavatelé. Při. audienci italských 'nakladatelů u_Sv. Otce"
16. června 1945, .tázali se Sv. Otce, zůstane-li nový překlad, aÍj~ak
dlouho to bude trvat, než se přikročí k reformě, brevíáře většího
stylu. Na první otázku odpověděl Pius XII. zcela jasně: ,,Nový žaltář zůstane.“, Druhou otázku chtěli míti zodpověděnu z obchodních
důvodů, aby během příštích deseti let nebyla provedena žádná Změna (na př. nové antifony k novému žaltáři, nebo všeobecná závaznost). Ale Sv. Otec nechtěl se zavázat na dobu více než pěti let Í--›
nevylučuje ovšem delší dobu. _
s
L”Osservatore Romano uveřejnilo pak vysvětlení, ale rozbouřená
hladina se ještě neuklidnila. Ba ještě na jaře 1947 tázal se jeden
portugalský nakladatel autora tohoto článku, zda nový žaltář sku.
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váhal S tiskem. K tomu přispěl i způsob vyjadřován I-Is Ex V"S< CD dních kruhů,“
které prohlašovaly, že -prý nový žaltář je jen t~rpěnĹ Z s
»To odporuje ovšem' textu Motu proprio ,,ln cotidianis“ z24. března
1945, že nového překladu se může používat jak při soukromé, tak
veřejné modlitbě hodinek. Nemůže tedy být ani řeči o pouhém trpění
v soukromém užívání, poněvadž nový žaltář jest povolen i při slavných hodinkách v katedrálních i opatských kostelích.
A ještě jedno tvrzení můžeme slyšet V úředních kruzích: Biblický
ústav prý měl býti jen zmocněn k privátnímu vydání; světová Církev ve svých autoritách měla prý k tomu podat své dobrozdání.
Pak prý teprve :měla kongregace uvažovat O tom, zda,<kdy a jak by
našel nový ža-ltář přístup do liturgie. J
5 _ Je však skutečností, žekongregace ritů nezačala ještě reformu
brevíáře; dosud“ nebyla zřízena komise, která bybyla, jak bývá
zvykem, pověřena tímto zvláštním úkolem.
_
“
_

'

_

_

.

_

II.

_.

~ Zatím se přihlásilo ke slovu i opačné hnutí vědeckou formou. Podle
mého náhledu je třeba uvítat toto veřejné prohlášení. Pravda se nemusí bát denního světla a Církev si nezadá, dovolí-li k daru, který
z lásky připravila svým dětem, i odmítavý úsudek. Jak je již známo,
odmítl nový žaltář především časopis: „La Maison-Díew, cahiers
de pastorale liturgique“, ve svém 5. čísle. Nemám v úmyslu zabývati se
jeho námitkami do podrobností; vyzvednu pouze podstatné otázky
lidové liturgie a především bych rád poukázal na mìstrovskévyvrácení ředitelem bíbického ústavu P. Aug Beou SJ. Koncem roku 1946
vyšla kniha: ,,Il nuovo salterio latino chiarimenti sul' origine e lo
spirito della traduzione“," jež' je obhajobou nového" žaltáře, vydanou
samýmí ppřekladateli. Nejzajímavější“ částí" pro čtenáře je 2.' a 5. 'díl
knihy: ,Kritika nového překladu“ a „Charakter ia duch 'nového
žaltáře“.
`
~
9
J'
” ˇ
5

9 Redakce časopisu:
Maison-Dieu“ˇpředevšímimyslí.že”přek'adateléasi neměli potuchy oliturgii. Překlad prý měl býti svěřen liturgickým pracovníkům a ne biblickým kıfitikům, Tito měli'míti'za
úkol vyznačiti pouze chybná) místa starého překladu ia' :stanoviti
správný smysl.`Taki by se dostalo zadostiučinění i' tradici. ' ”
1
Zásada.) že 'liturgie stojí nad vědamiˇbi`blickými, je beze 'vší pochyby. Rovněž Se nedá popříti to, že nový překlad nemajíhodnotit
I
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jen kritikové, nýbrž především,liturg`ičtí odborníci. Ale nemůže býti
duchem liturgie proniknut i odborník V biblických vědách? U kněze,
který _již dlouhá léta denně přinášínejsv. Oběť a Inodlí se žalmy, by
to Inělobýti samozřejmě.
Q
_
V dalšifm případě se redakce určitě mýlí. Myslí totiž, že přívrženci
nového žaltáře jsou jen v řadách těch, kteří jej poznali jen právě
Z tohoto kritického vydání „Liber psalmorum°°, tedy ne při modlitbě.
Pisatel tohoto článku již po dva roky používá při modlitbě brevíáře
nový žaltář. Působí mu vždy větší radost. ačkoliv mu nebylo lehké
Zapomenouti Staré, Zamilované žalmy, Z nichž mnohé se modlíval zpaměti; necítí žádné únavy, která prý se snad zmocňuje těch, kteří se
modlí dle nového žaltáře. -- pro jeho „příliš velikou iasnost a prosaickou plochost“. Proč by text 22. žalmu nedával Stejný podnět a
možnost nazírání jako u žaltáře galikánského? Pro P. Pierreta může
Slovo ,-parasti“ být obsažnější. poněvadž si Zvyklvkládati do latinského perfekta nějaké tajemství. A abychom zůstali u tohoto příkladu myslím, ženové pojetí v praesentu vyjádřilo ještě krásněji
Spasitelský kon,Boží: Paras Inihi mensam. iniungis oleo 'caput rneum
='- denně prostíráš mi eucharistický Stůl. Přiznávám Se. že jsem často
rozjímal o 22. žalmu S novým žaltářem v ruce; mnohokrát jsem se
jej“ modlizl a poněvadž jsem starý text znal Zpaměti. mohl '--IČD 5 __“ ej
'D ‹
srovnávati -š a vždy se mi jevila nová verse krásnější. básniftěiší,
hlubší, - provanuta Duchem sv. Vděčně jásá duše podle posledního
verše: „Et habitato in doma Domini in longissima tempora (místo:
ut inhabitem. .. in longitudinem dierum).
.
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Hlavní Zásadafrancouzskýcli dominikán ﬂo d benediktinů Zní: Ien
Qâv
<
žádný překlad Z původního textu. nýbrž zlepsení
textu Vulgaty. poSvěceuého lôstoletýın užíváním.,P›yl to přece žaltář sv. Auçzustina,
sv. Řehoře, sv. Bernarda. sv. Bonaventury, sv. Tomáše a Bossueta.
Důvody, uváděné protivníkv ˇoův. textu. jsou jen důvody Z tradice.
Zajímavé je. že P. Guétet OSB cituje P. Claudela. který více cítil
než Ťřekl: „Nedotýkejte Semé`Vulgaty. je takikrásná!“íGusétet i jiní
Se obávají, že hlasy volající, že starý žaltář je nesrozumitelný -Á--nejsouhlasy. vycházející Z nitraiCírkve, nýbrž od povrchních ducliů, kteří Stojí daleko od „Nevěsty Kristovy“.
'
Pxozhořčuje se. že toIriu._ komu je nesrozumitelný Starý žaltář. je
prý cizí i celý breviář, misál . . . a celá Starokřesťanská kultura, poněvadž nemají času ani, smyslu, aby se do ,toho zahloubali. Rovněž
.
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inámitka. že ve snaze po věrném překladiı pův. textu se skrývá
raržionalismus. jenž by nejraději vymýtil všechnu poesii a tajemství
;-4- je odmítnutí.
i
v
, Galikánskému žaltáři je již předem„připisován libozvuk a poesie.

I

Nyní UTÝ jest nový žaltář školácky a snše přeložen. Učitel prý ještě

není básnikem. Přitom však všichni přiznávaií. že Sentııaørinta byla
z` hebreištinyˇpřeložena opravdu otrockv. často neiasně.jA jak ,,doslovně“ byla přeložena „Vetus Latina a Vulgáta ze Septuaginty“.

v.

A

Proč došlo k 'tonˇmto vvzvání k boji? Platí jen novému Nˇ Q-'v' . .na ST
Ódnověd' je tak lehká. jak ie závažná. _Panežskáˇrefor:ma l“"ev'“Q“12ČD'N17
skrývá, v sobě reformu celé liturgie. Nejde zřejmě jen o žaltář, nebo
římský breviář. jedná se také o misál. rituál. r›ontifikál.s_Tde O celou
litıı_ra`ii`. Ide o „buď - anebo“. Buď bude žaltář a s ním liturgie od
základu reľorˇmována (lépe --š‹ CD čeno nově vv-tvořenal, nebo v‹“*ell<u
zůstane a budou zlepšena jen některá nedopatření; bude jakoby
omlazena. A právě takové opatrně „omlazení“ si přeje mluv "I>< ›-iw Centre
de »oastorale lituı'g`ioue°_'.- ale za žádnou cenu úplné přepracování.
Nyní se novému žaltáři vvtýká. že je tak změněn. že se nehodí
ani dobreviářej. ani do misálu. A právě zl tohoto důvodu zdůrarňovalí odnı°ırci nového žaltáře. že k posouzení žaltáře nestačí Stanovisko
„biblické kritiky“. že je tu p`*ˇ“e'devším třeba .,l_iturS2`ického smvsltı“ a
tvrdili. že odborníkům Danežskélwo bila-Iickébo ústavu a přátel*-'ma nového N‹ T13 ltáře chybí 'smysl pro liturgii, poněvadž prý' Ztratili Smysl
pro tradici.
ˇ
i
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VI.

Abychom porozurněli stanovisku přívrženců Vulaátv: tito ‹`dka_zu_i“í
plni .úcty na „stávající liturgii“ a vc-latí: „lak starobvlá, jak krásná,
jak skvostná... !“ A nyní přijdou bibličtí kritikové a vylomí kus
Stavbv. aby místo toho „vstavěli“ něco jiného. Hněvivě dere se ctitelům Vulgáty na rty: .-Ouod non fecerunt barbari _ . .“.Při7návaií sice,
že nová stavba může býti souměrnější, ale jejím starousedlým obyvatelům 'Zdá se méně vhodná. P
P
Chvějí se při myšlence, že po jedné změně budou strženy i ostatní
části starobylé basiliky latinské liturgie, jež byla postavena jen na

Vnızáżè.

i

Tvůrcové nového žaltáře mají" být napadání za to. že se naınahavouapiplavou prací .snažili vytesati znovu původní skvostnou ikdyž
9
vn-

':*Ä='-131×
zá*-:.z«;››'Ív`4
`;:ﬂ,ˇ-„--_‹_'ľä=_-...
;‹ż'<7{‹J=..ž=_':.;II'
_,5_*.;„.~.n.:'ﬂ`\;ˇˇ-»ˇIz ›;z.- „,ø.=\
‹ˇ›-. z ø-_›.
_~‹~.2'
\'_=€‹:L§*ø ;{Í„;"'“"
Žš-š.4<:xëˇ„z‰ø»„-ñ*,;„"~ı` cf =
.vıę

,Š
Ě!
nk

_

,

.»ˇ. ,nv
z
A„
“_'„'›.“ L7
“ -ø`_,'ø4)`
.«“-:._‹..
~ __ .
__“ v_._
,A7/z›_v_~-..._
__
4'-»V
“.*\-ažı§"ˇ^ř1;;ľ'
'LŠ' ,,ø7,,;v

iv.

si ‹ÍŠ
5 .ˇ ˇ. 'I

-š“'“!f.5.`-32- fi

",;
fy:
=:-`-*,'“;_":'
ˇ. Ííëć. 3vŽ;v“lÍì\ťľIÉ=_`“-Í if Í »Í
_:‹`
.\_7-'_-1›z"šą!-É*-‹±.-.“-:=<n-z
‹

\

-'-0'

v'-'L`:"-~› ˇ.

5 -‰Š›5.'.“.~ .nv -z -4“
ze;

`

.

drsnou formu Slov inspirovaných autorů. To jen renesance „volně
zpracovávala“ ve snaze po lesku, místo aby věrně překládala. A tak
po staletém bloudění a tápání vrátili jsme se S velkým porozuměnfm
k překladatelům Septuaginty a Vulgáty, kteří sp posvátnou úctou zacházeli se slovem Božím. Avšak snažíme se vyvarovati i přes doslovný překlad těch chyb, jež tehdy byly nevyhnutelně. .
A je _

A

vn. s

Ti, kteří ctí liturgii, zcela utvořenou podle Vulgáty, jako vzácnou
relikvii, chápou správně, že nový žaltář se vůbec nehodí do starého
brevíáře, misálu i rituálu. Vyjímá se tam jako cizí těleso. Visí ve
vzduchu, je porušeno spojení s ostatními částmi liturgie. Proto zbývají jen dvě možnosti: buď bude odstraněn, nebo celá stavba, celý
organismus bude přetvořen dle zákonů- nové struktury.
`
A
Struktura staré liturgie jev nebezpečí. Tato obava je oprávněna,
ale jen tehdy, myslíme-li pouze na vnější formu. Vnitřní ,struktura
liturgie, její tajemnost, 'nemůže býti dotčena, aniž by jí' byla zasazena smrtelná rána. '
” „
_
B
P
'
Ä
'
~
Sˇ tímto podstatným omezením podepisujeme, že zavedení nového
žaltáře Piem XII. bude míti za následek nezbytně radikální přetvoření misálìı i brevíáře, a cítíme s těmi, kteří varují před zavedením
nového žaltáře, že tento znamená v_ jednotném kvádru tisícileté
křesťanské kultury trhlinu, jejíž hloubku nemůžeme měřiti bez určitých obav. Proto se také Znovu a znovu Objevují poukazy-na nebezpečný odklon od tradice. Liturgickému jazyku prý byla Zasazena
nebezpečná rána, čímž má být asi vyjádřeno: Kdyby byl zaveden
nový žaltář, pak by následovala řada dalších zel, poněvadž by musela
být přetvořena jazyková forma celé liturgie. Často byl vybrán .pro
liturgiiten který žalm jen pro jediné slovo. Vypadne-li nyní toto
Slovo dle nového překladu, pak by na tom místě ”ztratil onen žalm
svůj smysl a oprávnění. Zmizí-li tedy hlavní imotiv, pak může býti
thema každého. liturg. officia uvedeno v pochybnost.
_
'
Na to můžeme odpověděti: Je-li hlavní myšlenka cizí celkovému
rázu žalmuftýká-li se jen ,Q jediného slova“ nebo kratičké části, pak
nebude na škodu, když takový žalm“ bude vyloučen.
v “ ˇ
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VIII.
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Musilibychom napsati rˇozsáhlejší spis, kdybychomchtěli zkoumati
všechny liíturgické ,formuláře a zpracovávati je dle nového žaltáře.
,
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Zde .mají být zásadní otázky. osvětleny několika příklady:vMusíp ve
mši sv. na svátek Neviňátek zůstati text „Laudate pueri Dominum“
ze žalmu 112. jen proto, že nové „laudate servi“ by nemělo smyslu
'a jmusel by být nahrazen jiným -- jenž by se ostatně lehce dal
nalézti?
v
A
A .
V
. Q .
Proč by nemohl být zlepšen text žalmu 83,- 7? Snad jen proto, že
modlícímu se Salve Regina, „vallis Iacrimarum' by již nebylo biblickým textem? Nový žaltář má místo toho ,,valliS arida“.
B
Š s
Nemůže snad na místo častého „Veritas“ přijíti Správné „fidelitas“
jen proto, že slovu .,,veritas" byl podložen pochybný hlubší theologický Smysl?
A
_
p
.
o
_t
_
'
-Přinutí snad-'papeže citace žalmů u sv. Otců -(nejsou ostatněčasté),
abyzůstal při Vulgátě?
_
'
` _
i
Odpověď na tyto otázky by měla být nasnadě dnešnímu křesťanovi,
jenž S posledním vypětím sil hájí posledníbašty křesťanství veveřejném životě. Ale přece se nejprve tážeme: Kdy a kde by se pak
mohlo vůbec opravit nějaké místo Z“ Vulgáty? Kde je nějaké kriterium pro takovou revisi? Vznikla by tu jen změť církevního musea
a zkamenění liturgie, což však odmítl krátcea rozhodně význačný
článek v Osservatore Romano 9. února 1947.
.
i
g Nejjednodušší kriterium jasně udal sám Svatý Otec v encyklice
-o biblických studiích z 30. září 1943 a v Motu proprio Z 24. března P1945.
Překladatelé žalmů se museli řídit těmito směrnicemi, ať chtělinebo
ne.ˇA tyto zněly: Věrný překlad Božího slova podle původníhotextu.
Teprve na druhém místě bráti ohled na tradici.
'
,
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V Poněvadž zůstává nezvratnou skutečností. že liturgie a žaltář velmi
úzce a již staletí spolu souvisí, a že každé přepracování žalmů nutně
se dotýká celé liturgické bohoslužby, zřejmě nastala .doba přetvoře-ní
ącel-'é liturgie. Ve výše uvedeném článku OsservatoreRomano se
správně poznamenáváz, „Svatá Stolice je opatrná, ale jistá v úsudku
o zralosti“ doby,“ Těšíme se Z toho,pže Sv. Otec sám přes varovné
hlasy uvedl tento kámen v pohyb a Boží Slovo postavil nad lidové
podání!
_
Ť i ˇ
“
O
- vNejsme Z`drceˇni,`vypadnou-li Z formuláře- .svátků apoštolů veľršezs
„Mihi autem nimis hOnorati...“ Naopak!-ˇ Mohly by a měly by se
nahradit něčím lepším. Ne”z`neklidňov_ali bychom se též, kdyby jednotlivé hóryâ nezačínaly oblíbeným; ,Deus in adiutorium intende“.
~-›- P. Bea ostatně míní, že tak Zàkořeněné invokace zestarého žtal.-v
A
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t-áře”-mohou býti klidně ponechány i ved'-.e zcela
C'D< 'C3 C'D\ formy
nového žaltáře -(Placeat Tibi. Deus. ut eripias mel UN< mě méně
aspokojuje. - Písmo sv'.je tak velkolepé, bohaté a -hluboké, že ten,
kdo se modlí opravdu v duchu a v pravdě, nemůže se dostati do
rozpaků Liturgie je tu pro celou Církev a nejen pro učence' tím
méně aby se stala dějinným památníkem Salus animsrrm suprfmfı
lex. Na váhu byl se musely položiti především nejvyšší cíle a nejhlubší zákony liturgické struktury (,,Posvěť se jméno tvé“, „Přijď
království tvé°') a podle toho rozhodovati.
Ă
"
t Přišla hodina. Přátelé lidové liturgienejsou tím překvapení. Radostně ji pozdravuií. Boží Duch připravil již cesty tím, že vzbudil
hnutí, jehož cílem je liturgická obnova.
Nerozluěné spojení N‹ .Q2b--I -tare a -liturgie má se stati jeste C-''\l<.. ._/šw
›‹
organičtějšfm aˇplodnějšfrn právě jejím přetvořením. a to se stone
tehdy. budou-li žalmy. které byly přiiatv do liturgie pro nějaký
nejasný verš, nahrazeny jinými. vhodněišími písněmi. Všichni souh así v tom, že z pokladnice žalmů muze býti vytezeno více než
dosud.
,
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V mnohém ohledu je liturgie dějinně zatížena a tak Zahalena. že
její smysl a symbolika může býti vypracována jen' uřenci. Měla by
však bezprostředně zazářiti i obyčejnčmu věřícímu v předpokladu.
že ,,je v Kristu“ a_ že okusil jeho poznání. Každý bdělý du'-hovni se
O to snaží. Mohl by se někdy rozpáliti Svatým hněvem_ mrısí-li znovu
a znovu zjišťovat že důležité části liturgie sejen velmi těžce a Zd`onhavě dostanou do chrámu. A pak také brzy spiasknou před oč-'ma
obce. nebyla-li osvětlena obratně a S mnohoutrpělivostí přisiušná
symbolika.
' Bdělý duchovní se může státi netrpělivým. čte-li, že pro ..p *.‹ ČD. Cv'“^\‹ CD nost°°jednotlivce_ jenž spojuje svou zbožnost s kontemplativním perfektem_ má trpěti zbožnost desetitisíců, kteří by jinak S nelíčeným
Zápalem zpívali 22. žalmů jako skvostnou píseň obětní hostiny.
Na druhé straně zdůrazňuje Sv. Otec. že nový žaltář daroval z pastýřské obezřetnosti a otcovské lásky. Mají-li podle Sv. Otce dostati
rozmnožení '.,světla, milostia útěchy“ ti, kteří jsou zavázáni k modlitbě -brevíáře (tedy lidé s vyšším- vzděláním), čím víceprospěchu
budou Z něho míti laikové. Načerpají ze žaltáře“ „božsk-ou lásku
odhodlanost as zbožnou, opravdovoul kajícnost“.
<-:
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XI.

Konečně bych rád poukázal na několik nadějných míst v knize

P.Bøy-

'

›

I

Tak z jak zamítají odpůrci nového žaltáře dalekosáhloureformu,
tak jsou přátelé nového žaltáře přívrženci přepracování liturgie, --a k tomu náleží i bible.
Í
i
Mezi poděkováními, jež došla papežskému biblickému ústavu, našla se také přání, aby překladatelská práce byla-_-rozšířena ina
vlastní knihy Písma sv.,
.
Jinde P. Bea pıše: ,,Nechybí hlasy, které opatrně nebo rázně se
zasazují o nový překlad celé bible. Budu citovati jen jedno- místo:
Jeden ctihodný benediktinský řeholník nejprve učinil několik* poznámek na zlepšení, jež se mu zdály vhodné, aby se tu a tamlpřizpůSobily verše chorálnimu rytmu. Končí pak:-Rád bych své návrhy
zakončil přáním aby práce, jež byla ukončena přepracováním žaltáře, dále pokračovala ví novém překladu celé bible.
z
Takovápráce, jež by samozřejmě' byla pečlivě řešena odborníky
pod vedením Sv. Stolice, by byla opravdovým požehnáním. Tak, jak
nám Vulgáta poskytuje čtení pro -mešní formuláře, je Z velké části
dosti nesrozumitelná. Máme však hlubokou úctu k pravěmu sınyslu
Pismasvatého, než abychom mysleli, že vlastní smysl -se dá nalﬂfzti
jinak než přidržením se slovného smyslu a-hebrejský text je přece
jasný a bohatý.“ (Potud cituje P. Bea pozoruhodný dopis učeného
benediktina.)
>
_
_

n

*

_

Myslim, že mohu mluviti začtenáře, vyzývám-li kl modlitbě, aby
Sv. Otec dokončil tak velké dílo a dal rozkaz k novému překladu
celé bible. Pius XII. by určitě neváhal, kdyby byl -zasypán prosbami.
Vždyť jasně prohlásil v Motu proprio Z 24. března 1945,,že jej k tomu
kroku pohnula bádání učenců, přání věřících a ne na posledním' místě
prosby mnoha biskupů a několika kardinálů.
"
_
p
Ztohoto důvoduchcemeještě jednou oceniti přesné směrnice překladu a především vyzvednouti, že na posledním a konečném zpracování byla všem dána možnost spolupráce. Se pzadostiučiněnim .čtu
O tom, jak P. Bea se znovu odvolává na_to,_že na př. „příliš ostré
ka'dence“, které byly méně zpěvné, mohou býti v konečném vydání
lehce změněny. Tedy je potřebí propilování, Spolupráce a ne kritiky.
která by chtěla celou stavbu zvrátit.
_
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Tím toužebněi si přejeme rychlý a jednotný překlad celé bible
podle puvodního textu, čím vicesby tím bylo. ulehčeno přetvoření
celéliturgie. Žalmy, bible a liturgie jsou neodlučitelné. Proto přepracování celku, aby tím přinášelo Slovo Boží a Vykupitelskédílo
Bozi stonásobný užitek.
I
- Přęl, B, Ch1ađi1_

Hugo _Rahner:
KERYGMATICKÁ THEOLOGIE
O prázdninách roku 1937 přednášel autor následující stati prázdninové
osadełbohoslovců- v klášteře Altenburg. Tato stať je první ze dfv-anč".cii
›prednaS€k. jejichž, text byl uveřejněn ve čtvrtletních příloháchjvínlniìskeho ,,Seelsorgru", které nesly souhrnný název ,,Theologie der Zeit"'ˇ,

T-heologie a kerygma.
Význačnou vlastností pastorační práce minulých let byl dalekoSáhlý odklon od dogmatiky. Mezi našimi thesemi, které jsme si odnesli Z doby studií a bezprostřední kněžskou prací se rozprostíral
,,magnum chaos". Školní theologie tim, že se stala čistou vědou se
nám zdála v mnohém nepoužitelnou (na př. ,exegese St. zákona; čistě
Scholastická, latinsky podávaná dogmatika,... theologie se absolvovala jako podivuhodná, ne právě organicky stavěná překážka na
cestě k svěcení a k pastoraci. ,,Učili jsme se právě tomu, čeho nepotřebujeme _ . .“)
s
Naproti tomu vyvstává v naší době stále naléhavější požadavek,
aby objektivní řád, vložený zjevujícím Bohem do kosmu pravd, znovu
ožil také v našem, myšlení a hlásánís slova Božího. Všechna t. zv.
,,hnutí`°~naší doby skrývají v sobě něco, co bychom mohli nazvati.
„dogmatickým hnutím“. Z liturgie bez dogmatiky se stanesnadno
estetika nebo formalismus, Z exercicií bez dogmatiky se stane snadno prázdné mluvení, Z katolické akce bez dogmatiky se stává nej-častěji spolkaření a organisování.
,
s V
_
Proto hlavním úkolem těchto pojednání. má býti ukázati cestu,
jak se kněz může "z těch vědomostí, jichž nabyl během Svého theologického studia, propracovati k dogmatickému ztvárnění celé své
činnosti.
_ j
“ K tomu vede mnoho cest..Tak-bychom se mohli' nyní obírati jasnými pojmy a thesemi scholastic-ké dogmatiky (jistě v mnohém jsou
zde--mezery; knězby si měl časem ozřejmiti tyto ˇ-naprosto nutné,
1 když suché, ale přece jen pojmově jasne vedomostı o některych

základních otázkách, jako na př. Trınıtas, person:-1, 11atura,__acc1denS
-.
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ﬂa substance v Eucharistii, definice O attritio atd.). Mohli bychom) si
iéž předvést celýsystém dogmatiky v klasických formách thomismu nebo molinis-mu -- tedy tak, jak je dějiny dog-matikży v“vtvoř.ily.
To by mělo tu výhodu, že by veškeré naše theologické myšlení doStalo nějaké (alespoň nějaké) ražení a my bychom se tímto způsobem propracovali k tomu, co vatikánský koncil nazývá ,.aliqu:ılis
intelligentia mysteriorum“. To však má také tu nevýhodu, že přijímáme celý theologický systém tak, jak nám jej podává skutečný
(a tím také vždy v určitém smyslu náhodný) vývoj dějin theologie;
neboť historický vývoj. nevychází nikdy Z principu účelnosti (Zielstrebigkeit), jenž je dogmatům vlastní, nýbrž závisí na npáhodnoster-h
zvenčí přicházejícího popírání dogmat. Stejnou měrou -závisí .vývoj
theologie na geniu velkýchtheologů - který se rozvinul právě tímto způsobem a ne jiným.
.
`
z.
My proto hledáme východisko svého systému ve slově .-,kery,€rma“
ˇ-1-- kázání ,--- raženém ře-ckými Otci. Předmětem prvního pojednání budiž řešeníotázky, v jakém poměru je toto novéhledisko k celkovému
pojetí dogmatiky, tak jak je nám běžné Z university a Z dognıatických učebnic. ,
Ý
“
_
Pojem. a dějinný vývoj theologie dogmatické. Dogmatika (viz Bartmann I., 2n.) je „vědecké vyložení napřirozených pravd
at skutečností spásy ve zjevení Božím obsažených v organické souvislosti a systematické jednotě“. Dogmatika je tedy věda. reflexe lidského rozumu nad skutečnostmi danými ve zjevení. 'je proto závislá
na výběrovém a“ for-málním principu, který je této reflexi vlastní.
Bůh nám; nedal své zjevení v systému; systém si tvoří rozum osvicený věrou. Tento Systém zde nebyl také od začátku. Původně nebyl
(Zejména ovšem ve světě Zjevení) nějaký vědecký systém. nýbrž
prosté ,,předvědecké Zvěstování zjevných pravd. Teprve lidský duch
uvádí skutečnosti v systém a to tehdy, až 1. poznání skutečností se
Samo bohatěji rozvinulo, 'a 2. když se popiráním ia útoky stalo toto
rozumové rozvinutí nutným.
t
-ˇ
s To nám ukáže krátký pohled na dějiny dogmatiky.,Začínají teprve ve 2. polovině II. století; reflexe je tedy vždy pozdější než hlásání, Dějiny dogmatiky začínají vlastně teprve tehdy, až bylaCírkvi,
trvající v blahé- jistotě pravdivosti víry, reflexe vnucena odpůrci.
Ireneus bojuje proti gnostikům--Z toho vznikla starocírkevní nauka
O milosti. Origienes proti Celsovi _ první pokus o dogmatický systém. -Tertulian proti Praxeovi, Hypolit proti Monarchíánům: -Z toho první formy trinitářské dogmatiky. Athanáš proti Ariovi,
Kappadokové proti Macedoniovi: ,-- klasické učení O nejsvětější Trojicı a rozvinuté christologie. Augustin proti Pelagiovi. a odtud ta pronikavost nauky De gratia et de libero arbitrio Dei. Scholastika je
geniálním obranným bojem proti dialektice 11. a 12. století a odtud
pochází typická forma středověké dogmatiky. Období Tridentina až
po Vaticanum a dále až po dnešní dny bojujes protikřesťanskými
silami -_ proto seˇ novější do-gmatika soustřeďujei--na otázky fundamentální thelogie.
O
P' U
`
V
_
_ _
či Formální na výběrové principy takovéhoto druhu dogmatiky jsou
v podstatě dva:
I
t _

a
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_1. Otázky, jež vědecky usuzujíeí rozum klade daným Skutečnostem
zjevenı, a táootázky, které V nıstorıckem vyvoji Kıade popırajıeı »rozum odpurcu.
_ ıwasíeukem toho staví se dogmattcká theologie hlavně navoněch
slavnostnıon vyrocícn LlítˇKve ucíeı, jez vznıkíy Z obrany proti postupne se vyskytujıcíınˇpopıranım tjsou sent-any u Lıenztngra -;teoy do .jıste míry jaKas1`,,UenZtngrova theoıogxe ) a soucasne Z tozho, Ze rntetektuatnı Ztvaınenı Zjevení sedato nestejnomerně, także
A(jaKo-nutny dtˇtsıedeıšf dejınněho tprubenu popıranıj mnone pravdy
byty propracovany K; vexıšıe vynranenostı a veımı rozsahıe (na pr.
Iıøtuıičt O nıtıoStı““poII1ćtÍ1ajı(:1, 0 ıxypostatıctıše 111111, 0 €uCı1arıSt1CKe p.z“1~

toınnostıj Zatím co jıne odpocıvají ješte V deposıtu Iıdeı nebo tept ve
I1y.tı,se vyskytujtı podnety K jejıen nıubštmu propracovanı (1Í Koyż
V organtsnıu, Zjevem jsouvustretınej ší povany nez na pr. nauka o mílostı posvecujıcı nebo nauka O (.„`t1“±šv1;.
` V
.
pıvenív pocny.„y,z.e toto ınteıektuaını propraoování a Seholastiekć
pì“ech{xau.ınt poxštadu víry byıo a je absotutne nutně. Vždyt Zjevení
Doóıcxı pravo nutí predevšnn K jasné iogtee, „Sobota pak je ochranou prott neoezpecnemuj1-ozkíauug a Scnoíastnša a škoinı podavaní
t.i:ıeo..og.-._e nemusí byt také nutne suchou, Škotskou a pro Zivot nepoš
trebnou vedou, protože ona je Ve sve kıasıctše Iorme mnohem Spíše
,,st.‹oı“ta enrtetas , onou jasnou strızııvostt, ktera „staví nraze, mezi
nınhójmuze teprve bezpecne píynout proud nacıšenı". Dnešní neà
cnut ke sonotastıoe pocnazı ponejvíce Z cnatrněno veděni a Z nejasneno htouznění. j
t
V
Nıcmetıe oogmatická theologíe V tě formě, ve které se dějínně utvářeta, není Zpusobııá podati nam pravdy Zjevení V oné Íormě, V níž
je mustıñe Ihasatı my. jako ínepouzıváme „cnemtků Za kuchaíe“
(ntewmanj,

Zrovna

tak

nemůženıe

anı .škoını tneologıí
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hene a Ztencene Ioıme pouzıvat Ke kázání. jako nerıkam, že nádherná 1'ann1 rosa., ktera se po ıetnı nooı trpytı na kvetınach je H20
(1 Když je to správně), tak take nemohu jucnvátıt ltdská srdce skutečností, Ze mıtost posvěcujíci je accıotens physt-cum.
a
,Nej“duteżıtějšt úkol je tedy tento: Prestavět vědomosti, nabyte ve ŠKoıe,pretvor1tˇdogmatickou theoiogíı V takovou theoıogíı, abychom ji mohli použít V tomvelkém
d"í_le,k němuž jsme povo1áni:k hlasání Slova Božıho. `
V 1. jak hyto jıž shora naznaěeno, béřeme k této přestavbě naši theologte prıncıp výběru Z pojmu „kerygına -- kázání ˇ. Tento" pojem
Ina dve stránky:
Z "
Z
'
t'
1. Kerygma je 'Za prvé prostě Zvěstování radostného poselství,
O němž jsme se svrchu Zmínní; je Zde ještě před vědeckým systémem
a je“ dáno podstatou Zjevení' samého. (Bude to přesněji vyloženo
V přednášce další.) 'Kerygma je tedy Zvěstování Zjevení, ale tak, Ze
toto není predkt-ádáno jako promyšlená vědecká Soustava, nýbrž jako
nepromyšıená (rozuměj správně: nikterak v protir~oZumovém sıııystu,
nýbrž bezprostředně tak, jak je kazatel vyčetl Z úst BoZ1ch),a prave
proto tak, jak vyšlo Z úst Zjevujícího Boha. S tím však take co nejúžeji souvisí druhá stránka pojmu:
__
ˇ _ _ , tv A
I ,
2. Kergma je ıjťadostné p-osetství V takoveffoľme, jak vyslo Z ust
_
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Božích; Má takové: uspořádání a takovou Vnitřní strukturu, jak
Vytvořil sám Bůhve své moudrosti. _
“
- V '
B i
„
, Kerygma tedy znamená: Kázat zjevené Boží pravdy takovým 'způsobem,“`a') jak si je Boží moudrost organicky uspořádala a Sama zje-ı
vila, a _b) jak Církev od začátku hlásala Zjevení Boží ve svém ,,řadnfém učitelskéml úřadě“ (v protikladu k ,,mímořádnému", který se
projevuje slavnostním prohlášením dogmatických definicí).
t
Z hlediska historického to pro nás znamená toto: Co do obsahu
musírtkerygmauna prvním místě probírat onypravdy, které :Bůh vdějınne ekonomıı spásypostavil do popředí, tedy především úžasnou
skutečnost Zjevení samého V jeho ustavičné nepochopitelnosti; potom ekonomii vtělení a plný význam skrytý ve slově ,,oikonomia“:
Cílem veškerého světového dění je příprava na Krista; Bohočlověk
a jeho vtělení. jež zahrnuje V sobě Zároveňi smrt; Vykoupení světa
V 'Kristu lat Církvi; :nejvnitřnější zaměření na „onen den, který ıná
přijíti" kdybude .všechnove všem ,,u Otce..." 'I`edy~,,trinitářská“
Stavba celého Vykoupení: Od Otce vycházející Logos, který V Duchu
přivádí Církev nazpět k Otci.
s
»
_
__l7`o'rmálně pak to Znamená: Kažme takovým způsobem a takovými
slovy, jak nám Bůh "tyto pravdy dobrotivě Zjevil. Tedy nelíčenými
slovy Písma Svatého, S dětskou prostotou Církve učící, S hloubkou
a prostotou patristické theologie, jež je uložena V kerygmatíckynfh
Spisech Otců (Ignáce, Polykarpa, Irenea), V katechesích ahomiľieh
třeba sv. Cyrila Jerusalemského, sv. Augustina a dálepak až V ran'némš středověku třeba V 'Pirminově 'Scarapsovi nebo v kázánıch
Pseudo-Bonifáce. Konečně to znamená takové kázání, které se zakládá na prostotě a .hloubce liturgie a jejich forem; ty se totiž utvářely V klasických dobách kerygmatické theologíe. _
l
~ Z
'Jak se tedy musí provádět tato přestavba? Základním -zák*›n.'~“m
musí býtirtato skutečnost: Theologie nám není jenom vědou, -ıýbrž
hlavně poselstvím spásy.lPřestavba předpokládá. hluboké nitorné přesvědčení, že jsem jako kněz poslán hlásat Slovo Boží. To
jediné by vlastně mělo už stačit k tomu, abychom jistou rukou ztu
a tam ležících kusů našich dogmatických vědomostí (Z našich skript
a thesí) vystavěli dům, abychom viděli celé panorama všech zjeveà
(ných pravd, které se nám pak bude jevit jako (snad lidsky omezené, ,přece však) božsky vypracované doplnění toho, co kdysi božSký kerygmatik - Logos Sám -- Zjevil.
~
V
s s
š l[.,Za druhé přestavba není .nikdy jen záležitostí rozumu, jxtkoby
se zde zase jednalo o nový druh spekulace. Je to spíše ,,theol0g`na
cordis“, nejčistší výsledek toho, co sv. Tomáš nazývá ,,connaturalitas ad divina“, ovoce daru moudrosti, které se získává jen modlitbon a Svatým životem. Úkolem této přestavby je recta sapere: pravdu
nejen poznat, nýbrž i prožíti. Proto seﬂto mnohem lépe podaří knězii zbožnému, než tomu, který je jenom bystrý.
Tato přestavbase podaří jenom tehdy, když se kněz po celý život
bude oddávati studiu pramenů kerygmatické theologi*”e“;f__když se bude
učiti od mluvícího Boha, když. sám bude mluviti jako jeho Mistr,

když tedy naše hlásání slova Božího ve 20. stol. bude organicky .výš-5
růstat ve stále znovuzískávaného spojení s tradici V Písmě sv., vířcírě
B
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kevních Ótcích, V liturgii a vdílech světců všech století. »NezbyÍnou podmínkouprol kerygmatickou přestavbu jest fznaë
lost ı”,ÍS,IIıa sv. a the0logle,Icirkevnícl:i Otců.
i
-_l(.V těmto úvodním poznámkám připojme ještě poslední myšlenku.
V této _a V následujících predjnáškáchnám jde o to, abychom pro..
vedli svrchu naznajcenou přestavbu svého theologického vědění, asi
V tom _sI”I.1yslu,„że bychom si pak jako výsledek ,přednášek mohli
spokojeněovdnést domů cyklus dogmatických nebo katechetických
kazani. Náš Zájem proniká hlouběji než k potřebám pouhé praxe:
my sami musime byti naplneni a abych tak rekl prestavěni drive,
než přistoupíme k prestavoě, která se konečně vždy ridi podle okolnosti, podle posluchačů a vlastních schopností a proto také podléhá
rtiznym změnám. _ť>roto bude ve násleoupjicich pojednánich kladen
hlavni důraz na to, aby predně pro nas samotne, pro našenitro a
naše knežské rozjimáninabylo dogma opět oné plnosti a onoho lesku,
bez nehoz bychom o nem nemohli správným zpusobem kázati „Rekum
i l\lerekum' ,, budou-li se poj ednáni následkem toho Zdáti zcela tneoretická, uplně vzdálená ode vši praxe, pak to neni ani opětné upajdnutí
dozškolske theorie, ani :nějaký rozpor mezi svrchu naznacenym rozdílem. mezi theologií a kei-ygmat_ikou, ani nová školská theorie, která
by inéia nyni prlstoupít ke starým theoriim a svou novotou ještě
rozmnozit zmatek, nyorz je to ta „tlieoria ', která ve simyslu.círn,ievnicnz Utců a starokrestanské zbožnosti je základem spravného hláSani slova Bozlho, vlżiled do Bożlch pravd „contultus simplex," (sv.
'l`omáš), naplněiií Velikosti, krásou a souvislosti dogmatickych pravd:
otdtud teprve vyvěrá schopnostmluviti o nich tak, aby V srdci zbožnýcliposluchačů Z našeho slova a ještě více Z naší knežské osobnosti
vzešio oblazujicí tušení „úchvatné slávy Boží milosti". .
t
s _:l5tıdi,Ž na konec připojeno k, tomuto krátkému opisu přednášek“ ve
vší skromnosti věnovaiii, kterým kdysi Velký Atnanasius zakončil
své obdlvuhodné pojednání O vteleni olova:
.
'
pi ,,"l`oto krátké pojednání budiž věnováno Tobě, příteli Kristův, jako
první nástin učeni víry o Kristu a jeho božském příchodu mezi nás.
'l`y ho však použij k tomu, aby ses zabýval Pismem Svatým a aby
Šes do něho' V pravém slova smyslu ponořil, neboť V oněch Písmech
mluvila psal bůh skrze svatoplsce naplněné Duchem sv. My však ti
odevzdávame k tvému studiu také to, cemu jsme se naučili od Bohem
osvicených učitelů, kteří se věnovali studiu Písma a stali se dokonce
muěedniky pro božství Kristovo... Ale ke Studiu a pravému porozumění Plsem je také třeba zbožného života, čistého srdce a kresťanských ctnosti, aby duch na této cestě mohl dosíci a pojmouti to,
po čem touží, pokud ovšem je vědění o Bohu-Slovu lidské přirozeností dosažitelné.. `\/ždyt, bez čisté mysli a bez následováni života
isfvatých nemůže nikdo řeči světců porozumětı."
V
V
z
Prelozil r.Ryparý
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ZÄBÉRY Z ANGLIE
jsem po prvé spatřil;_z 'lodí bílé útesy doverské, pocítil jsem
dvojí radost. ]eVdIiuV proto, že jsem nedostal Vmořskounemoc -- cesta
lodí' Z Ostende trvala Vskoro pětﬂhodin -, druhou radost ta zároveň
jakési pohnutí jsem pociťoval Z toho V-důvodu, že ten první pohled na
hrdý Albion, který celý rok odolával sám útokům nepřítele, Vypadá
skutečně tak, jak je to popìsováno ve všech učebnicích zeměpisu.
Loď přistála a tak ,nebylo času oddávat se nějakým lyrickým úvahrám.“ Bylo nás 12 vysokoškoláků, skoro každý Z jiné školy, měli
jsme však jeden společný cíl: dostat se do Anglie a vidět tam co nejvíce a pokud možná nejlevněji. Tak se stalo, že jsme se přihlásili do
flood-campu, -pracovního tábora vysokoškoláků na opravu hrázi,
Stržených letošní jarní povodní.
V V
~
V
V
t ,V proudu lidí spěchajících, aby byli co nejdříve _na pevnézemi,
nebylo možno držet se pohromadě.“ Tak se stalo, že jsem se octl dosti
vpředu Vpřed ostatními. Nejprve přišla celní prohlídka. Nějaký Sympatický starší pán mi orazítkoval pas a tázal se na několik věcí.
Když slyšel, že jedu do pracovního tábora, byl Velmi potěšen. Poté
následovala ve vedlejší. místnosti“ prohlídka celní. BylV jsem na Vni
zvědav, :poněvadž se mi za celou cestu nikde nestalo, že by se mi-Ígbyl
Vvěcmi V kufru probíral některý finanční orgán, kterémunestačí letmá
prohlídka po otevření zavazadla. Tak tedy poloziv kufr na stůl počal
jsem jej otvírat, když tu přistoupil finanční úředník Va pohlédnuv
na můj kolárek se otázal: „Vezete Zde něco nějakému VpVříbuznému?V“
Když jsem odpověděl, že nikoliv, protože žádného příbuzného či známého V Anglii nemám, pravil: ,;Děkuji, neiií aniipotjřebí; abyste otvíral kufr." já mu ovšem poděkoval a odešel'jsemV do vlaku Zajistit
všem místo. Jak jsem se později dověděl, Vstěžovali si téměřvšichiii
studenti v táboře zna VelVmi přísnou prohlídku'vDoveru. Mě přední
asi -uchránil můj; kolárek, ač podle anglických Vcírkevníchustanovení
jseinvlastně neměl právo jej nosit, protože, jak mibylo později
ře_če5noV, V Anglii smějí nosit kolárek teprve jáhnové.
“ V
,_
f V Přijel jsem do Londýna V V11Vhodin'{V noci a tak příštího Vdne ráno,
vyzbrojen, koupeným plánem středu Lon-dýna,_pvyc_lal jsem se hledat
Westminsterskou katedrálu (aby snad nevzniklo nedorozuměnízvwest~minsVterskéVopatStví ve slohu g`otickVém je anVgIikánské', ale ìvestminsterskou katedrálou“ se rozumí V Londýně katolická Vkatedrála,7vzdá›lená asi 20 minut od opatství). Po delším hledánivjjsjem přišel klakýmsi troskám gotického kostela a nemaje jistotu, zda katedrála
nebyla snad ve válce zničenVa,VtáZal jsem se nejbližšího chodce, -Zda
je toto ta římsko-katolická katedrála. Zdálo se Ami, že jsem ho svou
otázkou jaksi přivedl Z rovnováhy, poněvadž'teprveV=›zaVokamž1k' se
Vzpaniatovalp a u_kă,Zalmi navelkýkostelina protější Straně. ulice,
kterého jsem si předtím vůbec Vnevšiml, a který byl
West-Ininste-r:

V

..›._

skpu )katedrálou_. (ta _ z_řícenina. byl jaký.si_j rozjpadlýëłkostelík“ jedne
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Katedrála byla postavena za sedm let od _r. 1896---1903 ve slohu
byzantském, jak jsem se dověděl Z informační brožury, kterou jsem
si koupil u vchodu. Působí skutečně dojmem majestátním. Zvláště
uvnitř. Jedna věc mě však dosti překvapila. Když jsem totiž přišel
15 ní příštího -sd-ne Vo půl sedmﬂé hodině ráno, musil jsem teprvVe čekat
jna otevření. První mše sv. se tam sloužila až. V. Žhodin --z a to ještě
po_klád'aVjí za velmi ČVaSné,Vač kněží je tam' dostatek. Vůbecsjsem se
pak tv ce_lé„Angli_i nesetkal ÍS kostelem, kde ,by'"b.y_la- sloužena jediná
mše SV. ve všední -den předV8. hodinou --Í zřejmo tedy, že Z hodin
je skutečně ještě velmfičasná ho.di`naÍp`ro normálního Angličana.
VV VÚČVa_s,t na _ned,_ělních Íbohoslužbách se vesměs všude V Anglii blíží
V100“/0
počítají se tam lidé, kteří nebyli V kostele, ne jako u nás
ti, kteří byli. Jelikož se náboženství na školách nevyučuje, jsou děti
povinny dostavit se do kostela ještě V neděli odpoledne. Byl jsem
také natakové Sundayschool V jedné menší obci, kde je 300 katoliků.
Byla to první hodina po prázdninách a taktnový pan farář (na 300
katolVíků mají samostatného kněze!)l se vyptával dětí na jméno a
zjišťoval, jak kdo umí udělat kříž a pomodlit se základní modlitby.
Prima lectio brevis
tak je naučil jen správně poklekat na pravé
koleno a po kratičkém požehnání je propustil domů.
V
VPovinností všech hochů je naučit se ministrovat_ což umí většinou
vzorně, Jediný rozdíl je V tom, že se nezvoní při offertoriu a Domine,
non sum dıgılus. Ll(l_ový zpěv není takový jako u nás. Jsou sice i
,mešníp_íSIìě anglické, avšak latinské .zpěvy se zpívají přibližněve
stejném Počtu. Slyšel jsem V kostele V Doncastru zpívat Missu (le
angelis, zpíval celý kostel a znal ji každý skoro zpaměti. Většinou
Íjsou mše sv. tiché a lidé se modlí Z misálků, které jsou nejužívanější
modlitební knihou. V oné menší obci, o níz jsem se zmínil, vytkl si
nový pan farář za první úkol dáti misálek do rukou každého katolíka. Pokud jsem slyšel kazatele, všichni měli Skvělá kázáilí, většinou
ve formě homilií naevangelium. Kázání je obvykle po evangeliu a kněz
jde na kazatelnui sornátem. Různé Ohlášky a připomínky se neoznamují ažfpo kázání jako u náS,`nýbrž hned na počátku, ještě před
.čtením evangelia. _
_
.
L
Angličtina je sice Velmi stručná řeč, ale přece pomodlit se celý růženec i S krátkým rozjímáním před jednotlivými desátky za poııhých
8 minut, jak jsem to viděl jednou na požehnání, jevýkonjistě úctyhodný. Též u sv. zpovědi je většinou každý hotov za necelou minutu.
Je to i dosti pochopitelně, nebot k sv. svátostem chodí, týdně téměř.
jedna třetina katoliků a tu při větším počtu byl by kněz stěží v sobotu hotov.
V
.
_
Ť Katolická literatura je Velmi bohatá a na značné Výši. Vycházejí
též pravidelně malé brožurky --- asi jako naše Životem (za 2 Kčs) -..o_ akltuiál1ií.ch problémech, psané sice přístupnou, formou a přece vědeciky"__--”lstudie.-Komunismus anáboženství .vyšla tam již počátkem
roku”i'945. Na každé fafře je též..možno' nalézti' jakýsi katolický naučný slovník lv 10 svazcích, kde jemvše, coby zkiiěz kdy mohl potřebo'ž~ jsem jednomu.-panti faráři řekl,`”od'kud, pocházím (Brno
”nédove‹l§řŠu”vyslovit," říkají"bu‹l”_' B4ruñłí"'nlebol Brün'n)",' 'nalšel jsi' pan
farář hned Briinn ve slovníku s celostránkovým pojednánírm' jsou
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tam totiž uvedena._Všeclina_,_bi›skups_ká___fsídl-a světa. “Hned_5j_semę--muj'
tam ovsem doplnil jméno nynějšího nVdp“.'bisku'pá. Z katolických- tý-~
Vdeníků jsou- nejrozšířenější dva. The Uni've'rs'eˇa The Catholic Times.
U nás občas citovaný Catholic Heraldisem viděl jen na faře. Tyto
časopisy jsou Velikosti aisinašehol Katolíka, mají však 16 stran a- stojí
naši 1.50 Kčs. Všímají si celého světa. což je čestná výjimka u anglických novin. V)jednom čísle CatholicˇTimes,Vkteré' jsem si koupil,
je právě zpráva o zakončení Svatovojtěšských oslav V Praze, nadepsaná: Komunistický starosta uctívá českého svatéhopatrona.
. Všichni angličtí katolíci souhlasně dosvědčovali. že katolicisiiıus je
nynív Anglii na Velkém potupu. Je to prý především příkladný život
všech katoliků. který 'vzbuzuje úctu a sympatie u jjinověrců. A to
je právě to,"řeho u nás není. Nebylo by pro nás lepší kdybychom
měli. nebo "kdybychom alespoň jednali tak. jako kdyby V našem
národě bylo jen těch 10 až 200/0 katoliků. kteří nedělají-ostudu slovu
katolík,-VV než Vbláhově se domnívat a mluvit o tom, že náš národ- je
ze tří čtvrtin katolický?
_
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MSV. Otec a Katolická akce. Dne 7. září promluvil svatý* Otec pri
příležitosti 25. (výročí založení Katolické' akce k mohutném-ıı shromáždění asi 300.000 mužů a jinochů (představu o úžasných rozměrech
tohoto shromáždění dává fotografie,luveřejněná v „Osservatore Romano“ a u nás V „Katolických novinách“). Zde několik výňatků
Z jeho strhující řeči: z
'
T
A

V0

„Doba rozvažování Va, plánování je pryč: je čas činů. Jste _Vprtp"avem? Nepřátelské fronty na. náboženském- a mravním poli se Stale
ostřejı vyhraňují: je čas zkoušky.“
J V
„Církev je vždycky mladá! Církev, sílaa moc Boží, věčná ochránkyně a rozdělovatel-ka Božích darů Ve světě, nemůze staletími podlehnout Stáří. ale“ bludem neposkvrněná žijenezničitelným životem
a Vždy čerpa svou mladistvou- svěžest podle Vule atﬂmilosti Toho.,
jenž jí stojí po boku až do skonání světa. ` J
. V
'
«

Q

^-nx

_;V,;Nesmrtelnéˇ;±mládí Církve se proievuje -'--V Věc podivuhodnˇá -VVzvVláště V bolesti. Církev je .Nevěsta Krve° (srov. Exod; 4,Vf_4§„);.___YV_Krvi
jsou její synové, její služebníci, pomlouváni, Vězněﬂìi, masVa__lç_rová,niV.
Kdo by-Sif byl Vůbec myslel, že jsou .možná V t.oni;to dvacátém -století,
po takovém pokroku civilisace. po tolika- prohlášeníclí of svobodě,
takovállutlačování, taková pronásledování, takové násilnosti? Ale

,.

vv

3'

V 21

-.

\ız

-S'
fł _.úì`.“›5^l. “-1---.-ø
»--xz: <_;. >:z; ż›x~;.ˇ .-\--_› _,.z f_\~.
4. .-:“„:.;`Z:.
,z›___

_

ł „'.'ĚiL'v“;'ç7;§'.>ı'f'-5'4"Í-` "
ês;~,ˇ{;“,==,\č:,,;‹_;;›z`_`_
11çV.}{,2-=.›:'
~;,“.-'l 414.-ì_;'-,~. '-

'

`f=':2-.,,,; ›.~.:.-›:›Vø;vø
zrg'X ,v*‹.› _ „àęärč
.."`-^Í-tf=ä::`-_ˇ_`_`- 4
fú15. ,‹.
1.,). ›,~ﬂ_ ,“_ . _,
.,„
.(„,,...

_

l
ash
vše-~z-.-t _
V , ,xzznę-t~,vz;v*.-j

<"ﬂ\§

ˇ ~z

m
-7

~

` .

-*'JNVíA '.VžV^7 .Iz -_

V

- .›§,..>.-_›~.›.„_ .-

vz' .‹=-^^',{)Vxˇ_v~#c_z,
vv=."“`._;' _ 1,
0'ť$`.=_l2=,“_._Š„„
,_.
`\z -_`;:›,V5'.=›'.“$ _ *L;_`f,š;ˇ\›‹5“.--V VV
7` ›. ì*!›'~ì‹:.'V.f ˇ

fix;
'V
‹
__ _
V*-V*`_V:-ˇV;‹*-L; 4=`z”‹`ı‹.\^ž_V
=`z‹`_=`›`j:?
‰=V_V , V
“'.Ťz'i'-:§`_
=
ę›z„,„“
ˇV ` `=,, -V~,=`_-č,`f,z;
-7-_,.(.

.„_

V

_ ˇ . “- ˇ'‹yč-.\ˇv'f›_ _-1:-*_`C`.';^i'L5 .“'
_-'Ann - 'I-_-:M`-.-^.~„›` " Z"".
ˇ:‹,„ﬂ.›-1: Q z"`=›w"““

_
V

_

,

n

-

ˇ

_

_

'

›

Církev se nebojí! Chce být NevěstouˇKrve a bolesti. aby nesla V sobě

věrný obraz svého Božského Snoubence, aby trpěla, aby bojovala,
aby zvítězila SV ním.“

_
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,,Hluboké, solidní poznání katolické víry, jejich pravd, jejich tajemství, jejich božských sil. ._ Živte se především sami. mysl 1 srdce,
hutným pokrmem katolické víry tak, jak se vám nabízí V celé živé
nauce církve; V Písmě Svatém. jehož ,původcem je Duch svatý. V posvátnéřliturgiìˇ, ve schválených pobožnostech a V celé zdravé náboženské literatuře. Potom roznášejte a rozšiřujte pravdu této víry co
nej-více do každého města, do každé dédiny i do každého nejzapadIej.šího koutasvého tak krásného kraje, jako se šíří dech života,
který Všechno proniká, všechno prostupuje a zahaluje . . .Ť
„Neděle se musí znovu státi dnem Páně, úcty a oslavy Boží mše sv.,
modlitby, odpočinku, usebranosti a přemýšlení, radostného shledání
vkruhu rodiny. Bolestná zkušenost ukazuje, žemnohým ztěcli, kteří
po celý týden poctivě a vytrvale pracují, se stala neděle dnem
hříchu.
V
_
Dejte se tedy ze všech sil na obranu, aby hrubý materialismus,
Výstřelky světských žádostí. nejsurovější zkáza V tisku a V předstaVeních se nezmocnily neděle a taknesmazaly S .její tváře Boží ráz.
Výsledek boje mezi vírou a nevěrou bude opravdu záviset ve značné
části na tom, co" oba dva piˇotívné tábory učiní Zmnedělelzl ponléše ineděle na čele Vyryté jasné a zářící jméno Boží, anebo bude toto jméno
bezbožně zatemněno a opovrženo?Zde Vás čeká Velké pole působnosti. Jděte S odvahou do práce a pomozte neděli Vrátit Bohu, Kristu,
Církví, pokoji a štěstí rodiny.“
(Osservatore Romano, 8. 9. 1947.)
1*.

Výsledky druhého mezinárodního kongresu pro liturgickou pastoracì.

S požadavkem sv. Otce při proslovu Vk italské Katolické akci, aby
se zasadila o zachovávání a svěcení dne Páně, plně se shodují výsledky 2. mezinárodního kongresu pro liturgickou pastoracì, který
měl svěcení neděle za výhradní thema. Na závěrečném Zasedání dal
Jeho EXcel,ence kardinál Gerlìer přečísti tyto závěry:
1. Neděle je každotýdenním slavením Velikonoc; zároveň je připomínkouputrpení. Ježíše Krista a památkouˇ jeho Zmr,tVýchvSt_áni,;
uvědoměním jeho přítomnosti V tajemství mse sv. a prislibem jeho
slavného návratu. V

2. Neděle je dnem odpočinku, VV němž se člověk obrací

Bohu

Š

sﬂıznáním, že On je Pánem neděle; je to den svobody, radosti, prav-

dy ‹a krásy. ”(Guardin`iV.V)_

V V V V

O

V

Vy

_V

-

Člověk má plné právo na den odpočinku. Není sociálního života

bez neděle, není neděle bez náboženství, není náboženství bezmše
svaté.V(CardÍi.lI1-l
,ˇ V V
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44 Kdyby se potlačila mše svatá, nebylo by Ize plně, uskutečnit

kíèšťﬂnskøú anèaèıi. Byıø hyt`øizny1øxúćha± nxžčif zevní føxznyařﬂêıøønaıi

'ˇ“dŤěleiënávratem
Zpusob
ne
t
ˇ ke ' zvˇykůma dříve
ˇ ' heustálenym.
bd b' N'k`ˇ”
ntb z dsvecemçse
” eděle
vyvíjí podleprotstredı arpodle rocnıc o o 1. 1 oy ne u ou n M.
Stejné jedna jako druha. (Mıchonneau.)
“
I
5. Dříve než
budeme
Zdůrazňovat povinnosti
nedelnı, musime _S1„
se
Vyﬁasnažìts
abychom
pnáležitěosvetlili
nadheru nedele.,Prejeme
aby mysterium neděle' bylo_opet_ Zarazeno do textu a do programu
náboženského vyučovanı. Lıturgıokpoìpastoríacnı kongres sełvpoákusıl
přispět k tomuto ukolu tim, ze uverejnıl pojednanı o~ ne e nı po-v
vinnostı.
_ “
_
c
_
_ L
6. Podstatným úkonem svěcení neděle je _mše sv. Mše sv. nedosahuje Svého pravého nedělního a velikonočního významu, není-li společná. Z toho vyplývá nutnost vysvětliti věřícíın, že se od nich nežádá splnění toliko jednoho úkonupindividuálúní rzbožnosti. ale spo-v
lečná účast všeho lidu na oslavě Pána. Nejlepsi uskutečnění tohoto
ideálu je ve slavné farní mši sv., při niz vsıchnı. prıstupuji k sv.
prıjımani.
_
N< y Znemožní .Shromáždění věřících
7. Když nepřekonatelně
Š< Q“Wąı-93×'-'ŠZ W'Už .<t Stolıci ożpovolenı tychz vysad
dopoledne, ať .Orpdinářií po N mÍÉQﬂo
pro odpolední bohoslužby.
_ _
c
8. Hodina posvátných obřadů nechť je pevně stanovena, a to podle
možností horlivých farníků.
c
9. Jestliže však hospodářské a sociální poměry Znemožní katolíkovi
zachovávat nedělní klid na účast na mši sv., nenítímt Zcela dıspen-_
sován od svěcení dne Páně.
_
_
›
`10. Účast na mši sv. není dostatečným splněním nedělní povinnosti.
Patří k ní také účast na odpolední pobožnosti, duchovní četba, rozjímání Z evangelia, společná modlitba v rodině neb V jiném Shromáždění. Ani činnostosobního apoštolátu nedispensuje od povinnosti
modlitbya rozjímání. 2
' _
ji
_
_.
11. Co do obnovy odpoledníchpobožností Připomíná se- farářům,
že.“ dříve než potlačí nebo pozmění staré zvyklosti a zavedou pobožnosti nově. mají se snažit co neììéne Využít toho. co v nich bylo
dobrého. Mimo to v zavádění nových způsobů pobožností a modliteb
musí se podřizovat vždy kontrole církevních úřadů. Biskupovépjsou
jedinýmistrážci víry a jedinými autentíckými hlavami náboženských
shromáždění.
c
a
a Ů c
- n »
, 12. Křesťanská modlitba a především modlitba církevní musí být
inspirována především Písmem Svatým. Biblická modlitba. jako ositatně celá liturgie, vyžaduje výkladu; proto má farář doplňovat~'aŤne_ustále rozšiřovat svěbiblické vzdělání.
»
ˇ
Í
Ť'13. Podstatnou částí kněžskěho apoštolátu
svěcení ne.-Q
dělezìpsltouží mši sv., řídí posvátné funkce pa 'Éš‹<°EBJU5%:
2* 955°_ 0 .EV QJUOQ- st a milost
doĹ_duší věřících“._ r
_
'
_
t - _
_
.
" _ " 7
A Ý14.. Nedělě se musízzznovu stát»přede'vší“m_ Svátkem roidinyí J-e_ třeba;
upozorňovat rodiny na nutnost, aby. matka. byla pokpud4možn.op_nco.
v00_ł_
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nejvíceuvolněna od svých prací. Je třeba 'zařídit práci ve spolcích,
v různych hnutích a na veřejnosti tak, aby rodina nebyla těmito“.

funkcemi v-»nedělı rozbíjena.

P

0

í

15. Radost vzkříšení, oslavovaná při mši sv. musí vyplnit celý den
a obrážet se i ve všem. vnějším konání. Je žádoucí, aby. se křesťané
snažili vnést do veřejné činnostia všude na veřejnost pocit křesťanské radosti, proniknout všechno křestanským duchem a pravým
Smyslem. _
1
. 16. Společná nedělní radost je vlastnictvím celého katolického Světa,
Jak duchovního, tak i laického.
17. Vzhledem ke služebným pracím církví zakázaným vyslovujeme
přání, aby moralisté brali pokud lze co největší ohled na současné
zvyky a počítali S nutností rekreace dělnických vrstev. Požadujeme,
aby. se v neděli nevykonávaly ani profesionální práce intelektuální,
ovšem de consilio, non de praecepto.
_
18. Je nutno Změniti hospodářský a sociální řád. který tak Zotročuje
člověka, že neděle je jen dobou odpočinku fysického. Je tedy přísnou
al velkou povinností křesťanů, aby usilovali o potřebné reformy
V tomto směru. aby se neděle Stala nejen dnem odpočinku tělesného,
nýbrž i dnem duchovní radosti. (L`Osservatore Romano, 12. 10. 1947.)
n
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7 7 Jaké to bylo letos na sjezdu
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Krásné počasí a přívětivé přijetí u sestřiček i u Otců Jesuitů bylo
milým přivítáním několika bohoslovců. kteří přijeli na Velehrad
trochu dříve, aby připravili, co bylo ještě potřeba.
A
“ V pondělí 28. července před polednem přijížděly již první skupinky“ bohoslovců. Bylo připraveno 320 lůžek, a to jsme ještě dost přihlášek odmítli,_poněvadž nebylo víc místa. Ale dočkali jsme se Zklamání. Přišlo odpoledne, už měl vyjít průvod od Cyrilky, a byla ,přítomna sotva polovina přihlášených a během příštího dne dovršil
počet účastníků 200. Bude víc odpovědí, proč Ostatní nepřijeli (měli
jsme vybírat zálohu), O nichž bude uvažovat Přípravný výbor sjezdů
bohosloveckiých který bude v únoru 1948 vp Olomouci volit nové
funkcionáře pro příští Sjezd.
P
A
0
Průvod, v jehož čele byl nesen věnec khrobu arcibiskupa A. C.
Stojana, vedl _- J. M. P. Maurus Verzich. opat Na Slovanech v Praze.
Uvítání P. Aut. Zgarbíka v basilice, krásný sborový zpěv i projev
J. M.fDr Cinka vs Královské kaplitvořilo pěkné Zahájení. Po _v'e_č'*eři
ve- Slovanském sále byla sla.vnostní Schůze. Na jevišti v.-»zeleni Stála
ikona Svatých bratří. vpředu předsednictvo sjezdu, u paty jeviště
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ného v_ý'bor_u. progI”_amov_ý” referát, pozdravné., projevy p_ĚíÉsemnéˇz;i Dřív;
tomných d"elea`átů (Ústředí katol.stud., Spolek -katol.akad`emikŤů' Mo-ìv
ravan, SVS Olomouc), hymny. Stručnołst a přeìsnost dodrženíprogramu i. časových termínůtohotosvečera nás užneopustila. Jens jednou jsme změnili- program; P. Soukop Z Brna oneInoc~něl_ a tak
diapásky a úzký film vystřídalo pásmo. „Plky iz celé Evropy°l`, které
provedl Otec_Braito a“Dr Heidler.
4
ł O _ _
A nový' denzačírıal v kapli Stojanova vždy stejně: prima, různé
způsoby recitované mše sv. střídavě se zpěvem. Střízlivost a stručnost dominikánské liturgie a hluboké Stavovské. homilíe Otce Braita
udávaly Charakter naší ranní pobožnosti. Večerní pobožnost byla
v basilice: kompletář, svátostné požehnání a slovíčko na dobrou noc.
Závﬂěremv přednesl sbor nějakou skladbu. nebo všichni jsme zpívali,
odcházejíce Z basiliky. ,,Odpočiňte V pokoji“.
A
.
Na jevišti Slovanského sálu stály dva stoly. potažené rudým sametem. Jeden vpředuau něhož hovořil referent. a jiný trochu bokem,
kde Seděl předsedající schůzi, který představil hosta a po předneseném referátu uváděl debatu. Z počátku to bylo dost formální. ale
brzy zavládla srdečnost všude. zejména když váznoucíčuž debatu
rozvířil Dr Heidler svými podnětnými poznámkami. Kdyžto džıvolilo
počasí ~-a referent“ si to přál, byl vystřídán Slovanský sál zahradou
za Stojanovem.
_
"7
Ă
Debaty se někdy neudržovaly při ohlášeném thematu a hovořilo
se pak o všem možném; poučení pro příště. A hovořili hlavně kněží,
kterých se sjelo poměrně dost i ze Slovenska. Bohoslovci raději po-z
slouchali. Je to pochopitelně. protože účel letošního sjezdu byl hlavně
informativní. Liturgické hnutí, o němž dnešní generace bohoslovců
ví dost málo, si zaluhovalo. aby se mu věnoval pracovní sjezd bohoslovecký. Proto také s živým zájmem se potkávala liturgickávýstavka knih. kterou nám poslal P. Pius Parsch. Vzadu ve Slovanském
sále ji instalovali brněnštı bohoslovci, kteií se take zaslouzili o jeji
půjčení. V druhém rohu sálu byla výstavkanaší české a slovenské
katolické literatury. Zájemci' mohli si vybrané knihy hned koupit.
Nahoře ve Stojanové. otevřeli hradečtíbohoslovci výstavku tiskovin,
vydaných za války-l ona se těšila četné pozornosti.
V úterý večer byla svatovojtěšská akademie. Ikonusvatých bratří
na jevišti vystřídal velký znak svatovojtěšských slavností. Její program tvořilo hodnotné vystoupení pěveckého sboru bohoslovců olomouckých a recitace. .Středem akademie byl slavnostní projev P.
Zgarbíka, rektora papežské koleje velehradské. Ve středu odpoledne
bylyv basilice slavné nešpory, které celebroval za asistence slovenských kněží olomoucký spirituál Dr Šuránek. V pátek večer byla
V basilice hodinová adorace, kterou vedl Otec Braito.
'
O A
Bylo dost volného času. A bylo jej potřeba.“Zpěváci cvičili s P.
Olejníkem, na klášterním hřišti probíhal turnaj v odbíjené a koupav
liště Zchlazovalov horká těla. Někteří jedinci -využívali chladných
stínů vysokých .stromů v kláštern~í“ zahradě ažfveselýo- smích p'*o“zrazoval, kde se v kruhu :bohoslovců zdržuje právě “ Otec Braito.
Otec Braito. to byl spiritus movens na sjezdu. Určoval náladu. AľzaëI
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Sahoval všude a vždy ta do všeho. A také při táboráku. To seděl na
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jakémsirkřeslę, nahlavě .měltropickou helmu, aby prý oheňneu`škodil.jeho(?vlasĹům. Sám měl ﬂrecitačně-zpěvný výstup francouzsky
a”Dr_I~IveidlĹer*neII1oha se smíchy udržet předváděl a opakoval česky.
Táboráknám připravili 'naši junáci ai vydařil se. Bylo pěkné, že
hodně spolubratří se aktivně účastnilo těch různých výstupů a zpěvů.
Táborový oheň vzadu v zahradě Stojanova zahajovalí čtyři: J. M. Dr
Cinek, Otec Braito. P. Škarekjprávě toho dne nově zvolený rektor
papežské koleje. velehradské, a prof. P. Hlavatý ze Slovenska. Byly
to* symbolické kratičképrojevy, z nichž zejména věta pana prof.
Hlavatého o bratrské lásce Čechů- a Slováků působila velmi pěkně.
Však potom na ni navázal závěrem Otec Braito. To nám právě
schází; jen si to nesnažme nijak zapírat. Nepřistupujeme bez předsudků k otázce Čechů a Slováků. Ani my, ani bratři Slováci. Nesmímemistrovat jedni druhé. ale poznat. pochopit. Takovou bratrsk_ou shodu a pochopení, jaké bylo ten týden na Velehradě. rozšířit
na oba naše národy. Bratři Slováci si-odnášeli ty nejlepší dojmy.
Byli překvapení naším přijetím,které nečekali.
'
z
Během. sjezdu sešli se několikrát delegáti všech českých a moravských. seminářů (slovenské nebyly oficiálně zastoupeny) k důležitým
poradám organisačním. Byly dohodnuty významné změny ve vedení
i obsahové náplni časopisu bohosloveckého. Se zástupci Ústředí katol.
studenstvavičs. se hovořilo o účinnější spolupráci při studentských
exerciciíchﬂa táborech. Potíže se stipendiemi a odlišný dosavadní
postup v této věci vůči státním úřadům vedly k uzavření dohody,
podlekteré všechny české a moravské bohoslovce budou zastupovat
pražštífnaši spolubratři, Fakultní spolek katolických bohoslovců Karlovy university v Praze (FSKB). Konečně byly také dohodnuty ._,'[.á;kladní směrnice_“, podle nichž se každého roku zvolí nový Přípravný
výbor, jehož úkolem bude připravit a řídit sjezd bohoslovecký a
pečovat během roku o jeho programové využitíii) _
f
,Po stránce technické a organísační .se nám podařilo všechno dobře
zvládnout, takže nebylo oprávněných stížností. Bylo potřeba dobré
přípravy a .hlavně dost spolupracovníků, dělbv práce. Každý věděl
přesně, co je jeho úkolem, a proto šlo vše hladce. Předsednictvo
sjezdu (po jednom z každéhosemináře) se scházelo denně večer, aby
zjistilo, jak proběhl celý den a co je potřeba zařídit pro (příští den.
Zase se rozdělila práce a zase byla dobře zvládnuta. Ubytování bylo
uspokojivě a stejně tak strava. Sestřičky se o nás staraly dobře.
ﬂ

Q.

x

`ì
Í

_

,°'ÍŠ)_ Texty obou dohod byly Přípravným výborem 1947 rozeslánzy
všem- seminářům ke schválení na valném shromáždění semınárnrch
spolků, poněvadž nabudou teprve Dohody plné platnosti. Dosud nam
došlo oznámení, Že. Dohody -byly přijaty valnými shromážděnımı
v Praze a v Brně. Ostatní semináře dosud- valné shromáždění nekonaly. Základní~směr_nice Přípravného výboru sjezdů katol. bohoslovců ČSR byly téžodeslány seminárním spolkům_slpvenskym s yyzvou, aby se k ní_;připojili~s bratr_skoup“svornost__1, ktera Irˇuìzı ceskymi
a slovenskými bohoslovci vždy bývala samozřejma.„TeS1II`1e Sýš. ZG
příští Sjezd“ b-ohosloveck__ý__se už zase bude konat Za. spolupráce a
účasti slovenských bohoslosvců,
_
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Stávalose v' dřfív_ější_ch.v letech, že bohioslo“vec`_k,é- _sjez_dyA'_vyzněly dost
sn_apráÍZdnt0;l Za nějaký čaŠ.“_se zapomělo. cfojse n'a“_sj_ezdu “~p`rob“íralo*
a _jmI_1`0hdy_._p0d,nětný_ch a hodnotných .přednášek _) se nijak ;n“evyuž_ilo.

Nylìíi .je V tìSl<U Sj'e”Zđ0Vý Šborníkˇreferátů. aby sečuı0.čImětnil_y_ dobré]

teoretické .ie praktické náměty, které by byly pobídkou kgdalší
práci na poli liturgického hnutí." Liturgické kroužky mají tak spoustu
dobrého materiálu pro svoji práci. Rozsáhlý archiv sjezdový je k disposici v redakci Časopisu katolických bohoslovců (Museum), který
má v první řadě používat sjezdových výsledků.
_ _
_
. Bolela nás _ma.lá._ účast slovenských spolubratří. Klidně však můžeme říci, ,že s naší strany bylo' učiněno vše, aby přijeli. Doufáme
pevně,.žepříští sjezd. jak ostatně slíbili slovenští. bohoslovci i pí-_
semně. bude už opravdu sjezdem bohoslovců ze všechkoutů naší.
republiky.
” z
“
_
_
Í “ 1
A naopak zase nás potěšila účast :katolických studentů. Přijelo
jich asi 30 a i z daleka. až z Prachatic. Zl Popradu, Líbilo se -jim na
Velehradě a byli spokojení. Bližší styky bohoslovců s katolickýıni
stu`denty.*to byl jistě oprávněný požadavek Stojanův. A měli by si
více všímat katolíčtí studenti práce bohoslovců a zase naopak bohoslovci by neměli oDomí_jet činnost »katolického studentstva. I zde je
potřebí intensivnější spolupráce.
_ ˇ .
_ Letošního roku měl být na sjezdu zdůrazněn také rekreační prvek.
Bohoslovec se měl poučit, aletaké pobavit a odpočinout. Proto jsme
sjezd' roztáhli skoro na celý týden a zařadili jen dvě přednášky
denně, ovšem is koreferátem as debatou. Otcové .Jesuité nám- dali
kdisposici celý klášter. zahradu, hřiště i koupaliště. Na 'hřišti se hrál
turnaj v odbíjené (pět družstev). Vítězem sestalí jesuitští bohoslovci,
protože Ostatní nevytrvali pro velké horko. Při táborákuf obdrželo
vítězné družstvo jako upomínku sošku Wolleyballisty. Koupaliště
bylo hodně oživené. i když nemohla být vyměňována voda, protože
jíbylo na Velehradě málo. Křiku a veselí bylo až moc. Ve čtvrtek
jsme podnikli celodenní výlet na Buchlov. Na hradním nádvoří se
rozděloval oběd. který _jsme přinesli S sebou. Každý, -(musel dořacly,
i páni přednášející, a dostali na ruku krajícchleba,kuS salámu a
dvě buchty. Na Zpáteční cestě jsme si prohlédli Barborku. Večer pak
po prvé na sjezdu bohoslovců jsme šli do kina. Zajistili jsme si
zvláštní představení filmu Farář od sv. Dominika.
_
_
A A
Sjezd navštívil hned Z počátku J. E. ndp. kapitulní vikář olomoucký Dr 'Stanislav Zela a J. E. ndp. biskup českobudějovický Dr Josef
Hlouch, který přednesl poslední sjezdový referát. Pozdravnéstelegramy poslali sjezdu: J. E. ndp. internuncius papežský Dr S.---R-itter,
J. ndp. arcibiskup pražský Dr Jos. Beran. J. E. ndp. biskup brněnský Dr Karel Skoupý a V zastoupení náměstka předsedy vlády Msgre
Dr Jana Šrámka konsistorní rada P. Frant. Hála, ministr ;pošt.f Í
Sjezd- uzavírala východní liturgie v sobotu 2. sr~pnaLr_áno.;Zpífval
při ní bohoslovecký sbor. A sjezd skončil tam, kde začalzv Královské
kaplí; J. M. Dr Cinek jako strážce odkazu 'Stojanova ﬂ-měl prvnía'
poslední slovo;
'
. .
'
“ 7
.
ˇ A 7 Ý 7
.;A Iıakonecjedno poděkování: všem tspolupraco'vníkům. bez jejichž
pomoci by nebyl sjezd tak úspěšný. a „zvlášť dvěma sfpolublratřím,
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Justinu Sloukovi a Josefu Bystřickému. Od. ranního rozbřeskuaž
dlouho do nocí byli bez přestání v činnosti, která jim nedovolila
navštívit ani jednu přednášku". Vám dvěma i všem ostatním upřímné
a radostně „Zaplat Pán Bzů_hl_“.. _
_
_
l
_
f
Václav Medek.

“

Dohoda O mluvčím českých a moravských bohoslovců.
`

.

Zástupci Semín-árních bohosloveckých spolků v Praze, Hradci Krá..
lové, Čes. Budějovicích, Brně a Olomouci se ustanovují na tomto:
O 1. Pro snazší a rychlejší hájení stavovských zájmů bohosloveckých
pověřujemevýbor Fakultniho spolku katolických bohoslovců“ v Praze, aby v nutných a naléhavých .případech se stal mluvčimt všech
českých a moravských, bohoslovců.
3. Tato kompetence se vztahuje pouze na případy týkající se všech
bohoslovců. J _
,
A
_
4. Výbor FSKB v Praze je povinen uvědomiti vždy o akci. která se
chystá. nebo kterou by bylo třeba podniknout, výbory spolků všech
seminářů.Dří_ve než něco podnikne, musí vyčkati souhlasu ostatních
seminářů. Proti jejich vůli nemůže se představovati v dotyčné záležitosti jako mluvčí všech českých a moravských bohoslovců. V případech, které nestrpí odkladu, může sjednati výbor FSKB V Praze
in bez předchozího souhlasu“ ostatních seminářů. Musí je však O svém
krokudostatečně a co nejdříve uvědomit a řádně odůvodnit nemožnost získání jejich předchozího souhlasu.
Jednotlivé semináře mohou požádati výbor FSKB v Praze, aby jim
vyřídil jejich některé záležitosti.
“
6. Výbor FSKB v Praze se zavazuje, že bude řádně plnití povinnosti," které na sebe bere jako mluvčí českých a moravských bohoslovců.
A
7. Tato dohoda podléhá schválení Valných shromáždění bohosloveckých spolků všech českých a moravských seminářů. Schválení
oznámí výbor každého spolku každé ze zúčastněných stran do 15. listopadu 19417.
A
A
7
V
~ .
s
“
7
Na Velehradě 1. srpna 1947.
f Podepsáni:
_
_
-VáclavMedek,-předseda Přípravného výboru,nLadislav Simajchl,
B_rno,Kar_el Flossmann, České Budějovice, Václav Sikyta,_Litoměřice, s Josef Dostál, Hradec Králové, ~ Oldřich Oıýpkfa,

Olomouc, Vladimír Rudolf,Praha._
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Přípravnéhop výboru sjezdů katolických

MÝŠ

høhøﬂıøvøů CSR.
.

“
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v

_i 1.. bo C1 Název: Přípravný výbor sjezdů katolických bohoslovců ČSR.
í
-2. bod Účel: a) připravit a řídit Sjezd,
b) pečovat o cý"riloInetodějSkou náplň sjeZdu,_ 0 a
“
c) pečovat ot plné pracovní využití sjezdu.
'
' 3. bod Přípravný výbor se skládá po dvou ze zástupců "všech seminářů republiky. '
~
P
_
4. bod Delegáti do Přıpravného výboru jsou voleni všemi bohoslovci jednotlivých seminářů prostřednictvím bohosloveckých spolků.
~
ˇ
e I
I _ 5. bod Bohoslovecké Spolky oznámí zvolené delegáty předsedovi
Přípravného výboru nejpozději do konce občanského roku.
6. bod Delegáti jsou povinni informovat Svůj seminář o postupu
práce Přípravného výboru.
ˇ
_
v
»
7. bod Předseda Přípravného výboru je volen na schůzi delegátů
seminářů, kterou svolává odstupující předseda do Svého Semináře nejpozději do konce února.
V
“ 8;ľKH1 Přípravný výbor rozhoduje o místě a programu“ sjezdu,
o jeho technické přípravě, jejíž provedení je svěřeno bohoSlovcům semináře, v jejíž dxecési Se Sjezd koná.
_
ý
9. bod Archiv Přípravného výboru je Svěřen .redakci bohosloveckého časopisu, S kterou je Přípravný výbor ve stálém Spojení.
10. bod Odstupující výbor předává novému výboru 2000 Kčs (dva
tisíce Kčs) k přípravě .nového sjezdu.
0 o ij
P
11. bod Případné dluhy hradí pořádající Seminář.
.

.
Na Velehradě 1; Srpna 1947. ˇ
Podepsáni:
,
r
Václav l\/Iedelgapředseda Přípravného výboru, Karel Flossman,
"I České Budějovice, ]oSef.Dostál, Hradec.Králové, Vladimír Rudolf,
Praha, Oldřich Otýpka, Olomouc, Václav Sikyta, Litoměřice, Ladislav Simajchl, Brno.
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,Čeští bohoslovci 1947.-48.
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I.

V.

20(4)
Brno
Č. Budějovice ` I 12(D)
ˇ'
Hradec Králové r
11
Í, Litoměřice
~ ˇ 1
Olomouc
23-3*
I _ Praha
16
_

.
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II.

III.

(›(4)
7
6
16-2

8(4 ) 100)
14
22
4ż
\6
36-2,. 20-1

5ó(ó)
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2
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` Praha. 'Nejdříve trochu `st”at-ištiky. Loňskéhoroku bylo zapsáno
na theologické faktﬂtě Karlový
university 1276 posluchačů, 170
řádných, zo mimořádných. 27 po
prvé zapsaných. Z celého počtu
bylo 30 řeholníků. Doktorátu s dosáhlo 6 kandidátů. Letos se stav
nezměnil. Zapsaných na fakultě
jest 176. V .samotném semináři
proti počtu bohoslovců ,loňského
roku se počet bohoslovců zmenšil. Do I. roč. přišlo 16, II. 13. III.
17, IV. 13, V. 9 bohoslovců. Celkem jest tudíž tv našem semináři
(18 bohoslovců.
“
ˇ Co jsme dělali o prázdninách?
Ctrnáct bohoslovců bylove Francii, dva ve M Švýcarsku, jeden
V Anglii. Doufejme, že někteří
Znich nám V Museu vylíčí své
dojmy a Zkušenosti. Rovněž mnozí bohoslovci pracovali v 'pohraničí na opuštěných farách. V zemědělství pracovalo 30 bohoslovců po dobu jednoho měsíce. Junáci: 4 Byli na studijní cestě ve
Francii, dva byli jako instruktoři na Zemské lesní škole, 3 byli
ja-ko. instruktoři na Oblastní ,lesfllí šfko1e,„5 bohoslov. vedlo skautSké tá_b0I*Y..Když v srpnu vrcholily iv PraZe_ Svatovojtěšské o'sla-vy, sjeli jsmeˇSe „všichni do
semináře, abychom se rozloučili
se svatou lebkou, která nám tak
dnů-raZnvě~ připomněla, co od nás
žádá _đ;_0ha, ve které žijeme. Po
svatovojtěšských oslavách začínalv Plané u Mar. Lázní rekreäčllí ;tá.b0I`,.kterého se zúčastnily
*I*")_ifI'žŤVŤı'1.ˇí` dava. ročníky. i Všichni tam
bylivelice-spokojeni a odnesli si
tynﬁejkrásněj ší vzpomínky. Šestého wříjina: jsme se začali opět sjížidzětﬂdoa semináře. Shledání bylo
velice radostně, jako vždy, a
ještě ą“Ifa;dostněj~ší bylo ,O to, že
jsme vłliłašiemi Serni-náři*`m-ohli uÝsí-tatii, _-naše çﬂspolubra-try litomě-

tříckéiďiecése. Oni však měli ještě
větší' radostz toho, že byl jmenován . nový 'litoměřický biskup.
-Zahájení akademického roku bylo
7. října v_ chrámu,uMatky Boží
před Týnem. 8. října jsme putovalí na hrad Karla IV., jehož jubilejní [rok slavíme. Karlštejn,
a tam jsme vlastně také zahájili
nový seminární rok modlitbou
k Duchu_ Svatému a mši svatou,
kterou sloužil P. Lebeda. spiritual. Z Karlštejna jsme pokračovali pv pouti“ na místa. kde _žil
první křesťan bl. Ivan, vk sv. Janu
pod Skalkou. Na .místech svatých
jsme seminární rok začínali, kéž
ve Svatém nadšení O zdokonalení
svých duší: pracujeme, a tak se
co nejlépe na svoji kněžskou
práci připravíme.
j c .
,_ P
K letošním --vánocům' vydava
Podlahova jednota měsíční kalendář na rok 1948. Účelem tohoto nástěnného kalendáře má
být probouzení nových kněžských
ıaovnlá-ní v katolických rodinách.
Ke každému měsíci je připojen
vnodný obrázek Z“ kněžskeho
prostředí (křest, svatba. svecenı
kněžstva a pod.) s tegctem., aby
seilidé častěji zamyslilı nad yznešeností a důležitosti knězstva.
Druhotným účelem kalendaře je
hmotné podpoření Díla sv., Vojtěcha pro kněžskápovolanı. Pomáhejte našemu dílu objednavkami a doporučením ve spolcich
a "u známých. Kalendář vyjde
v prvním týdnu_ prosincovém.
Objednávky zasílejte uz ııynınoa
Podlahovu jednotu bohoslovCL1„
Praha XIX, Sadová 3. .
“
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Z Prahy do Olomouce a Brnaš
Děkujeme ze srdce všem, kteri
se přičinili O tak milé a krasne
pI«ękv,apęr_ıí_--z letošní Velehradský sjezd.-Naši účastníci. 'bylı
spokojeni. po všech strankäühvs
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Bůh vám to zaplaﬂbratrı Moravané!
«
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Litomerıce. Letošního _ roku
jsme byli dočasnou administrativou naší diecése přeřloženi“-Z Litoměřic' do Prahy, odkud vám
dáváme o sobě zprávu. Dá-li Pán
Bůh, příštím rokem budeme opět
v Litoměřicích. Dnes se zatím radnjeme Z jmenování J. EL ndp.
našeho pana biskupa Dr Štěpána 'l rochty. Je nás letos hodně
málo. Loni bylo litoměř. bohoslovců 30.
7
“ Letošní stav: celkem 19 bohoslovců, a to: I. ročník 1, II. roč. 6,
III. roč. 6, IV. roč. 4,' V. roč. 2.
O prázdninách pracovalo celkem 11 bohoslovců jako výpomocné síly v duchovní správě
v pohraničí, každý jeden měsíc.
Pět vypomáhalo jeden měsíc
V duchovní správě ve vnitrozemí.
V zemědělství doma pracovalo 9,
každý asi měsíc. 2 pracovali jako
přiflavači na stavběSf-hnlv_r*a,nÖ

corum v Bozkově. V cizině nebyl
nikdo, jednak Z nedostatku času,
hleděli jsme všichni pomoci co
nejvíce na místech, kde je pomoci víc než třeba, máme stovky
neobsazených far. jednak nebylo
dosti finančních prostředků.
Na valné schůzi dne 17. října
1947 byl Zvolen spoluredaktor
ČKB za náš seminář a zároveň
iza seminář litoměřický -- bratr
Ios. Hádek. Zároveň byly schváleny obě velehradské Dohody.
Pracovní směny mládeže dne
18. a 23. října se Zůčastnilo asi
20 bohoslovců. Pomáhali při odklizovacích pracích v Emauzích,
v Charitě a j.
s _

_

.- 5 Hradec Králové. O prázdninách
nebìyloìbohosliovce, který by po
kr^fátk'é~;zzrekreaci. nebyl pomáhal

všude, .kde se dalo. 57 jich zodI
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pracovalo' 'na ((13000 'dní' vi- ìzéinědělství, pět pracovalonaﬂ stavbách a deset bylo zaměs-tnáno
v- kancelářích. Deset kolegů vedlo
Skautské za - Studentské táborľy a
patnáct učilo- v záříjve škoilácih
náboženství. Mnoho kolegů inavštívilo také Slovensko. - c
z
Po prázdninách' zahájilo nový
studijní [rok vvzýváním -Ducha
svatého 68 bohoslovců (Z toho jeden řehoılník). jelikož mezeru po
loňských -20 novosvècencích nahradilo jen jedenáct nově přihlášených do prvního ročníku, je
stav bohoslovců ol 9 (menší, než
byl loni.

A

_

i

P

P

Čekáme na nejbližší členskou
schůzi, aby nám kolega Dostál
podal referát O Velehradských
dohodách. Pak se naplno rozjede
i činnost našíjednoty. .Lze pozorovat zvýšený zájem o Spolupráci na -původním programu Jednoty a nespokojenost sčinností,
která by se omezovala jen na papírové úřadováni. Louise pilně
překládalo pro biblické -práce.
Pokratujeme v práci na věcné
biblické konkordanci. se kterou
jsme loni započali. Spoluredaktorem ČKB byl Zvolen kulturní
referent Brynychovy. Jednoty
Josef Čechal. Těšíme se na spolupráci.
7
_
s » _*
České Budějovice. Zahajujeme
sice školní rok se Stejnýmpočtem
posluchačů jako loni (66, Z toho
'16 řeholníků), ale“ svelikouvdu-

chovní posilou: S novýmdiecésním biskupem, J. E- Drf]osefem
Hlouchem, kterého -naši kolegové, kteří se zúčastn“ili«-velchradského sjezdu, ” měli příiležitpost již
tam po- prvé za nášiseiminář- pozdraviti.
j
Vrátili jsme se _Z.prázdniI1,`vY~
plněných' I1ejeinfzr»ekr.ea_cíí,_ ale i
opravdu pilnozu.. prací všude, .kde
‹„-31
z.. “-`_;*

_.

Ť-bylo třeba (na 1200 dniiodpracovaných v zemědělství). a pouštíme se S plnou chutí do práce duchovní. Spoluredaktorem, Musea
za náš seminář byl zvolenctp.
Vladimír Vlček.
_-7 ˇ
,Olomouc. Na theologické “f'akultě je zapsáno celkem 127 posluchačů. Zitoho je 116 bohoslovců arcid. olomoucké,ì;_8 Z arcid.
v-ratislavské, 2 z›Prešova a jeden Z Rožnavy. Do prvního ročníku se přihlásilo 26 bohoslovců.
^ O prázdninách podali naši bohoslovci rekordní pracovní výkon v prázdninové výpomoci:
118, t. j. 92°/0, jich -pomáhalo V zemědělství.
_
Vedení skautských ta stud-ent-_
ských táborů, výcvik na lesních
školách, příprava Velehradského
sjezdu a žňové práce plně zaměstnaly první polovinu -prázdnin. Mnoho bratří si Zajelo také
na Slovensko.
_
Do -redakčního kruhu Musea
byl zvolen za Olomouc -foto. Josef
Karafiát. Bude S asi osmičlenným
kroužkem bohoslovců soustavně
Sledovat a zpracovávat cizí theologické revue.
i
Brno. Ač je nás letos o 16 méně
než loni, Zůstáváme nadále početné nejsilnějším československým seminářem. S dvaceti přihlášenýmí do prvniho ročníkuje
násvalumnátě 120. O prázdninách jsme se tužili, podobně
jakobratři Z ostatních seminářů:
3200 odpracovaných dnů v zemědělství," 210 na stavbách, 12*bohoslovců se zúčastnilo skautských
a studentských táborů. Skupina
vypomáhala jako loni v českém
pohraničí. ,Do ciziny se dostali
jen dva kolegové,“ zato -na Slovensko se jich rozjelo dvanáct.
' Poˇprázdninách jsme nastoupili

__
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již 1. října a po Slavné -mši svaté,
kterou sloužil náš pan bisku ,
J. E. Dr: Karel Skoupý, rozbčhl
se obvyklý čilýalumnátní život.
Přednášsky. 'studium a práce
v kroužcích by stačily vyplnit
den o dvojnásobném počtu hodin. Cyrilometodějský kroužek
se stará o pokračování kursu
staroslověnštiny. Pozval také do
brněnského alumnátu Msgre Dr
Fr. Grivce, který nám přednášel
podobně jako v Praze, Bratislavě
aiOl0mouc'i O nových výsledcích
svých studií cyrilometodějských.
Na neděli 2. líStopadu_pozval p.
Dr Poláka, který promluvil
o vztahu Sva~tého;~Voj'těcha ke sv.
Cyrilu a Metoději. Snaží se také
obnovitìstyky s bohoslovci slovanských států -- s polskými bohoslovci si užidopisuje.
.
Misijní
kroužek
pokračuje
v loni započaté práci na příručce
o světových nekřestanských náboženstvích. Stati o primitivních
náboženstvích, buddhismu a islamu jsou již hotové. Na -misijní
neděli uspořádal tradiční akademu a sbírku na Dílo sv. Petra ---›
,,bohoslovci bohoslovcˇům“.
Většinu vycházek a volného
času stráví .značná část bohoslovců v theologické knihovně, která
se nově pořádá a katalogisuje.
Její rozsáhlost a bohatství materiálu, hlavně ze starší doby, se
plnětukázalo teprve nyní, když
byla shromážděna Z různých váíennýciı ukrytů. na jedno misto
a vyrovnána do polic. Těšíme se
už, jak pěkně se nám bude studovat, až budeme rmít všechen ten
materiál k disposíci.
l
V rámci národní směny katolické mládeže O-dpracovalí bohoslovci přes 900 hodin většinou
při adaptací válkou poškozeného
bývalého seminá-řez- na exercični
dìům_
__
ì_ .-
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ĹNa~okra'j nové encykli-ky
_

'

f

„MEDIATOR DEI“.
`

_

ø

4

_

_ Nová encyklíka ,-,Mediator Dei“ je jakoby druhou .kapitolou díla,
ktﬂlfë PÍ'-15' XII.-Ť Začal 1943 uveÍřejněníIn encykliky „Mystici CorpOriS'“:
jednala O vnitřním životě Církve a probírala jehodogmatické základy. Tatonová encyklíka vykládá správnou nauku O posvátné
liturgii, a vštěpuje přesné zachovávání liturgických předpisů. _
“ Pastor Angelicus, jenž, je 'především pastýřem“ duší, tedy velmi
vhodně izpřes zmatky nynější doby a přesto, že se zuřivě útočí proti
všemu božskému a lidskému zřízení, pokládalˇza správné povzbudit
k přesnému Z`ach_ovávání liturgíckých zákonů, a"to pro ìzăchranıı
čisté víry, neporušených mravů a posvátnosti kultu. Dobře totiž-ví,
že jedinou -pevnou -oporou kolísajícího světa je obnova všech”věcí
vKristu.
'
Č
ˇ
”
I '
Š
Tentonejnovější papežský dokument pojednává ex proposito oposvátnosti vnitřního i vnějšího kultu, jenž jeivnitřně spjat S .vyznáním
víry, S ctnostným životem- a S pravou pobožností křesťanského lidu.
Encyklikaje adresována celé katolické“ Církvi. ale cmluví. téměř
výlučně jen O liturgii latinské Církve. A to zd praktických _důvodůŠ
_v latinské Církvi vzniklo v těchto posledních letech vědecké i praktické hnutí, jež přineslo -nemálo duchovního“. užitku. Ale toto hnutí
právě proto, jže vzniklojako mocná reakce proti těm, kteří jsou
obvíňováni' Z pohodlnostia nedbalosti, nedovedlo 'Se vžvdycky udržet
v pravých mezích a vyvolalo nové.-odezvy, zvláště u těch, kteří jsou
proti jakékoliv-novotě. A zde .-je“ jasné“ nebezpečí jak pro lásku. tak
pro jednotu; proto papežskýtidokument burcuje 'liknavé a ty,kteří
se jbojífkaždéhoeivsprávnélıo pokroku, ale současně pokládáza nutné
držet na uzděnerozvážlivé! ” 7'
i
' I
_ i Ĺ c
i
` uto_ency,_klikubycho_-m 'mohli tedy nazvat encyklikou -svaté" rovnováhy v Tajem2ném';-Těle 7-Kristově. A nejen pro důvody, jež jsou výše
uvedené. Vždyť jakofna poli politickém a sociálním, tak i v náboženské praxi se často objeví' snaha o oposici a boj tam._kd_e není Skutečnéoposice nebo boje. nýbrž jedině' prostá různost mínění; ty pak
mohou, b-aﬂ-musí--se zladit ve vyšší jednotu.
'
- `
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Encyklika vypočítává různé oposice, jež byly uměle vyvolány,
O každé řekne slovo na vyjasněnou a na plnou smířenou a řeší vše-»_
»chny otázky, které se v poslední době Zdůrazňovaly v posvátné litur-v
gii jak na poli spekulativním, tak i praktickém. Má proto rozhodný
význam nejen pro záchranu posvátnosti kultua čistoty víry, nýbrž
i pro rozkvět duchovního života.
.
_
Zvláště byly rozvedeny některé praktické otázky jako moderní
Zpěv, užívání misálku věřícími, nejvhodnější prostředky k živější
účasti věřících na mši svaté, „užívání lat-iny,~-liturgzická barva paraę
ment, sochy 'svatých a konečně zřízení diecésní komise, jež má Zabezpečit zachovávání liturgických zákonů.. a
“
4 .
Obsah: V úvodě jsou vyloženy pohnutky, jež vedly papežefk vy-~
dání encykliky.
. 4 .
._
a ,_ y P
L
e
Corpus encykliky má čtyři části. V prvé části sv. Otec vykládá
povahu, původ a vývoj liturgie. _, Zvlášť. významné jsou paragrafy
osprávné rovnováze iv Těle Kristově, O tak zvané objektivní a subjektivní zbožnosti, o důstojnosti ,kněžské a o patřičné úctě k minuﬂ
losti. . 2
“
z
ř
V
s .
ˇ'
Předmětem druhé části je -kult eucharistický: probírá se v ní podstata eucharistické oběti, účast věřících na oběti mše svaté; Svaté
přijímání; adorace nejsvětější Svátosti. V této druhé části se vyčerpávajícíìn způsobem a dogmaticky pevným vysvětluje a dokazuje
jak věřící ve mši sv. obětují a jsou obětování; kromě toho tam nalezneme pevnou obhajobu eucharistické adorace, jak se- během staletí vyvíjela.
P
p
M _
p
-j
i
p
Pojednání o kněžských hodinkách, o církevním roce a o cyklu Svatých vyplňuje pak celou třetí část›..V ní je stručně vyloženo, v jakém
smyslu můžeme říci, že tajemství našeho ,Vykoupení jsou přítomná
v liturgické akci..jVřele se též v ní doporučují úçta k blahoslavené
Panně a účast lidu na slavných nešporách.
`
"
P j
'ˇ
Čtvrtá, Oˇ Qäx U3 Př- konečně“ je naplněna pastýřskýmipovzbuzeními. Zavz.
číná živým doporučením meditace, Zpytovánísvědomí," účasti na duchovních cvičeních, návštěv nejsvětější Svátosti, noven a měsíců iv ke
cti Božského Srdce ,Páně a Panny Marie. ~Nen_í~ nutné y-; připomíná
encyklíka -›- aby tyto úkony byly usměrněny přísnými liturgickými
Zákony, ale“ je přece povinností, aby byly naplněnyf liyturgickým duchem. Sv. Otecznovu připomíná,íco byl již 'jednou řekl v encyklice
„Mystici Corporis“ o zpovědi ze Zbožnostif; doporučuje rozumnou svoLbošćłůˇˇyv rduchovn.ím*životě, poněvadž `js'o”u'růZn"é cesty, po nichž 'vede
Duch svatý, a ,proto jsou irůzné Ťzpůsobyascese. A Zde používá pří'\.
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ležitosti k,ă_,tomut,paby zvláštními způsobem doporučil -konání-» duchov-";
ních' cvičení podle metody sv. Ignáce, poněvadž se osvědčilai jako
obdivuhodně účinná“ pro obnovu ducha. Dále naléhavě povzbuzuje
klerus i věřící k liturgickému apoštolátu: kostely ať se lesknoučisto-v
tou; ať kvete gregoriánský chorál i lidový Zpěv; bohoslovci a lid ať
jsou dobře vzdělání v posvátné liturgii; stavitelství, sochařství, hudba
ať Slouží zbožnosti a› kultu a ať se vyvarují nebezpečných výstřelků..
Budiž posilován liturgický" duch promluvamhčlánky, shrèomážděními
a Sjezdy. Je však taktéž nutno”pečlivěbdít,'aby se zabránilo proni-_
kání omylů, jež se dnes šíří: je to předevšímnesprávný mysticismus,
přepjatý liturgický archeologismus, íkvietismus a naturalismus.
V závěru pak encyklíka (když povzbudila k dobru 'aýzkrotila výstřelky) vřele doporučuje horlivost a rozvahu, poslušnost a Svornost.
Těchto několik črt postačí kj tomu, abychom ůnahlédli do obsahu
encykliky, abychom viděli kolik ajak veliké poklady jsou ukryté
v. tomto dokumentu. Budejistě čten a studován 'doízákladů v liturgických kroužcích. Probudí liknavé' a nedljalé, posílí horlivé, Zkrotí
-příliš odvážné, dá bohaté světlo všem.
Š
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Breviář a liturgický rok W
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III -~ Svátky svatých

Během liturgickpého roku 'se slaví nejen tajemství Š--I CD N‹ I-'ł\UK CD Krista,
nýbrž i svátky svatých, v nichž, i když se jedná o nižší apodřízený
řád, Církev vždy starostlivě' předkládá věřícím příklady svatosti, jež
by je povzbuzovaly k tomu, aby se ozdobili týmiž ctnostmi Božského
Vykupitele.
` V í
A Ĺ
.
p Je totiž nezbytné, abychom následovali ctností světců, v nichž růzžným způsobem z,áří.sama'ctnoist Kristova, podobně jako oni byli
následovníky Kšristovými; Neboť v' některých zazářila apoštolská horlivost; u jiných se ukázala statečnost našich hrdinů až k vylití krve;
u jiných-se .Zaleskla trpělivá bdělost při očekávání Vykupitele; v jiných zazářilaípanenská čistota duše a skromnásladkost křesťanské
pokory; ve.-všech pak hořela Žhavá láska kBohu a k bližnímu. Li-
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tuzrgief klade předpnaše, oči všechny tyto půvabné ozdoby svatosti,
abychom na něs,p,a`Sitelně patřili a abychom „rozněcovali se příklady
Íěůhø Z jejichž zásluh se radujeme“ (Missale Boml, Collectaílll. Missae
pro plur. Martyr. extra -T.ę P.). Je nutno tedy zachovat „nevinnost
v prostotě, Svornost v lásce, skromnost v pokoře, svědomitost ve
spravování, pohotovost V Q pomáhání ` trpícím, :milosrdenství v péči
o chudé, vytrvalost v hájení pravdy, spravedlnost v přísné kázni,
aby v nás nic nechybělo ze žádné ctnosti, jež nám byla předložena
za příklad. Toto jsou šlépěje, které nám Světci při .svém návratu
do vlasti zanechali, abychom nás-le,dujíce jejich cestyjmohli je následovat v blaženosti“ (S. Beda Vener., Hom. LXX in solemn. omnium
Sanct.). A aby i naše smysly byly spasitelně dojaty, Církev chce, aby
byly v našich _cl1ráInechvyloženyobrazy svatých, .k -témuž cíli ovšem,
'abychom totiž ,,těch, jejichž obrazy uctíváme, fi› ctnosti následovaliˇ“
(Missale Rom., Collecta„Missae S. ]oan.jD'amaSce11).
a
_ U křesťanského lidu je však .ještě jiná pohnutka k uctívání svatých: jsou to prosbyo jejich pomoc, a to ,,že jsme podporováni ochranou tjěch, Z jejichž chval se „těšíme“ (S. Bern., Sermo II t. in festo
omnium Sanct.). Z,_toho snadno vyplývádůvod mnohých modliteb,
jež nám Církev předkládá kvyprošování ochrany svatých.
* Mezi světci pak vynikající pocty zasluhuje Panna Maria, Matka
Boží. Její život je pro poslání Bohem jí svěřené úzce spjat s tajemstvími Ježíše Krista a jistě' nikdo více než ona nekráčel blíže a .důsledněji ve šlépějí'ch_Vtěleného -Slova, nikdo se netěší větší~pří'Zni
a moci“ vu nejsvětějšího Srdce BožíhoSyna_ a skrze Syna. u Otce nebeského. Ona je světějšíľnad Cherubíny a.Sie.rafíny a je bez jakéhokoliv přirovnání slavnější než všichni Ostatní Svatí, poněvadž je ,milostiplná“, (Luc. 1, 28), Matka Boží, a poněvadž nám Svým požehnaným porodem dala Vykupite~le.Ĺ K ní, jež je ,,Matka nıilosrídenství,
život, sladkost a naděje' naše“, se utíkáme všichni my ,,1kající aplačící v to.mto slzavém údolí“z (Salve Regina) a si důverou svě-řujeme
její ochraně sebe fa .všechnyfsvé vě.C'i.- Stala se "naší matkou.
Božský Vykupitel dokonával svou oběť; a proto jsme i Z tohoto důvodu jejími syny. fUčí fnás .všemzctnostemy dává >nám~ svého .Syna a
S ním všechnu pomoc, jížpotřebujeme, nebot Bůh „chtěl/,i .abychom
měli všechno prostřednictvím.Mariiným“
Bern., InNativ.
M.
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p ˇ Touto liturgickoucestou,“ jež se nám každým rokemzno-vu otvírá,
pod posvětnou činností Církve,“p'osilováni pomocía příkìladyísva-tých,
zvláště Neposkvrněnéi Panny Marie, * ,,`přistupujeme' S "opravdovým
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.srdcem v plné víře, skropeni .jsouce na srdci od svědomí zlého" a
umyti na těle vodou čistou“ (Hebr. X,22) ke ,,knězi velikému“ "(ibidem X, 21), abychom _,,žili a smýšl'eli jako a abychom s 'Ním vešli
do vnitřku za oponu“ (ibidem VI, 19) ya tam ctili Otce nebeskéhoapo
celou věčnost.
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KERYGMATICKÁ THEOLOG-IE.
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Pojem ,,z-jeveníﬂ" kořenem kerygmatiky.
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V Klasická definice církevníhofkerygmatu začíná slovem ,,Credo“.
Svou výstavbu začnee proto ľtím, že si najdeme takové živé středisko, kolem něhož lze zjevené pravdy seskupit 'org`anicky^aživotně.
Naukou .o zjevení začíná takéi naše obvyklá' fundamentální-theo-z
logie, zabývá se jí však as jiného “hl“edisk"a: přihlíží totiž více k obraně
a zároveň k logickému“ uspořádání “ (te.dyropět“ víc ,,ˇdog`maticky“ ve
smyslu předešlé přednášky). Iakmůžeme nyní v pojmové oblasti
„zjevení“ zachytit počáteční vlákno systému _ pro svou přestavbu?
Je to možné jen ve smyslu prvního mocného slova -- Credo, ve
smyslu oné podivuhodné rozmluvy př'i=kř,tu ﬂsvatémﬂquid ipetisab
Ecclesia? Fidem. Fides, quid`tib_`i praestat? ,Vitam aeternam. Věřím
ve s›kutečno“st.zjevení samého, jsem na 4' lněn úctou a pravou ,,hrůzou°Ť
před, tou ohromující skutečností, že BŠH. mluvil ke MNĚ. Zdemáime
onen prvopočátek a Zároveň do“ jisté míry i onu formu naší kerygmatické- theologie, jež musí všude proniknout, Vypracujeme si to ve
7dvoutčrtách.n
; ,;
. '
~ z `
V
v .
.lI. Skutečnost až pojem ,,z“jevení“.
`
j
i
ˇ
`a) Theologia naturalis neboli theodicea, poznáivá jsoucnosta podstatu Boží Z věcí stvořených (viz definici sněammvatikìánského), a' to
činností rozumovou.:_`.,.Ép“er negationem, a"d^ditione,Irř et.. illimitationem,
jakioučí již sv. Tomáš. Proto 'poznává BOHA[je'n jako poslednípříčinu. věcí stvořených“ (zato však“jis_tě a dokonce velmi lehce), jako
poslední smysl všeho tvorstva, jako bytost',která všechnu ”pravdu,
dobro a krásu věcí stvořených nemá tak jako -ony, ale přesto vše to
ve sobě Zahrnuje a má ve vší plnosti, bez jakéhokoli omÍezení,`jako
causa ultima. Všechno poznánítéto přirozeně theologie o"“Bohu_Se
tedy podobá uzavřenému kruhu, jehož posledním a Zároveň““spojovacím bodem je Bůh, který je poznáván jako osoba:
^
7
ľb) Co však (nebo“ˇlépe kdo) Bůh ,sá1n“o““sobě je," co právě On, jako
svobodná osoba a námi přirozeným způsobem jako takový poznaný,
v. hlubinách. své nevyčerpatelné svobody zamýšlí, co“ chce, nebo ço
je mu milé -- to všechno již nemľohupoznatif pouze“ z..-“,,př_i.rozeI'ıého,
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zjevení“. Mohu topoznati jedině tehdy, kdyžmi .to tento svobodný
Bůh řekne, když svým. SLOVEM prolomí mlčení svýchtvorů, když
'sám odhalí ,,re.-- lvelat°Ť Závoj,který nutně- zastírá tajemství jeho
nejvnitřnější osobnosti (jak je tomu i u každé osoby stvořené), když
.vydá "sama sebe zcela dobrovolně poznání svého tvora. 'V případě
takovéto božskéaimluvy musilo by však Boží Slovo vyžadovat od tvora
naprostý souhlas; Zjevení není tedy nikdy jen jakési nezávazné božské vypravování; Z této laskavé blahovůle, S kterou se“ nám Bůh
vydal, plyne pro nás naprosto nutně povinnost poslouchat a jednat.
Zjevení je tedy ,,locutio Dei[aŤttestans“: BŮH MLUVÍ tak, že SVĚDČÍ,
a proto zároveň také POŽADUJEÍ Plnost této suché .definice musíme
vyposlouchat, vychutnat, nechat“ se jí zcela proniknout! Tato mluva
Boží je naprosto svobodný čin, který má svůj původ jen v lásce,
neboť láska znamená vždycky zjevování nejtajnějšího, oddávání se
jedné osoby druhé, je to téměř bezdůvodně, pouze samo v sobě spočívající tvůrčí dávání. Proto Církev na sněmu vatikánském zdůrazňuje u pojmu zjevení mohutné slovo „PLACUIT“ (Denzinger 1785):
,,placuisse eius sapientiae et bonitati“.
Pro knězeje proto velmi důležité, aby se nejdříve vžíval stále
hlouběji a hlouběji do' té. nefslýchané skutečnosti, že“.Bůh chtěl osobě
něco říci, aby tím byl uchvácen s jako něčím, cočlověka zároveň ohromuje i oblažuje. Potom je třeba, aby I si vyčetl ze Písma sv. tento
nejhlubšísmysl'Božího slova, zážitek proroků: býti poslán. do „světa
místo mluvícího Bohaa kázati; intensivním studiem Písma -uč se
naslouchati řeči Boží (principium qui et loquor vobís, Jan 8. 25) a opak_uj“ji po němlˇ
~
=
“
'QÍI
“
1
,c) Smysl zjev“ení"z`.j.eh“o pÍ_ř,e_“drmět“u' a účelu. Zjevení o věcech přirozeně-poznatelných bylo“ možné a .užitečné 'i když- ne absolutně nutné (srovnej"VaŤtic”a4um).' Ale' skutečnost zjevení nabývá
svého ozřejmění při tajemis-tvíý Člověk se? stává ,,my›stem“, zasvěcencem do osobních) tajemství Bo'žích,_. důvěrníkem' Ducha sv. (srov. Denzinger 1295).. Zjevení není itedyf;-jen",výstupnované poznání, nesoucí
pečeť božské "_autority,"pÉoznání“,=~`jež`samo o sobě. by bylo přístupné
také .bystrému přirozenému rozumu, nýbrž je to poznání podstatně
rozdílné (principio et obiectodistinctum, Vaticanum). ]e to poznání
Světlemtvíry těch pravd, jež jsou skryty v Bohu“ a jež budeme jednou
VIDĚTI. Úplný.. smysl zjevení tedy postihujeme teprve až S hlediska
_es_chatolog`ického, S, hlediska-.pos_ledníhot cíle: patřiti na Trojjediného
Boha.
„ “
›
7 “21” it .a^i.'
r
as P -Zl ,O' tomto, Zjevení měli bychom věřícím mnohem více mluviti. Měli
by poznat a vytušit, že kněz má -co lčiniti s hlubokými tajeınstvími, že
,v-,přichází s. po-uš-tě“, kd,eijmubyłažnaloženo břímě pověření mluviti
místo Boha, býti ,,pro _-_phetes°°.“]iž za toho by fmuselo být Zřejmo,iže
křes~t°anství níenítjen ,,tak_é“__náboženství, jež slouží ak tomu, aby pomáhalo lépe snášetistrasti, života a jež příležitostně mluví také O věcech onoho světa..-,,ZjeveÉní“ je vlastní' důvod našeho kněžského poslání a našeho“-“=výsiostnéh[o .práva na to,abychom byl-i slyšení (poněvadž nás- ke .kázání vyslal Pán!);. Zde je také_ důvord, proč musíme,-po
celý život; stále usjilovatjo vždy hlubší a hlubší poZ`nání_ z`jeVených.
pravd: nesmíme totiž vynechati Z kázání ani jotugviiesmęízme-si tvořiti
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žádný časově podmíněný“ ,,psychologi“cký“ výběr; z božskéhojchleba,
ktery musime lamat, se nesmí ztratit ani nejmenší drobet.
Il. Pojem zjevení je kořenem kerygmiatilcké výstavby
”našeho›k.-ázání.
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a)~ Je -pravda, že~,`,zjevení“ je řeč Boží, je to však řeč ke stvořenému
lidskému duchu. Proto má tato“ řeč vždy formu' smyslově duchovní:
náš duch`totiž- je vázán na těloa“ nemůže jinak slovo`Boží vnímat.
-,Zjevení je proto ,nutně vsunuto dorámce prostorua času - je tedy
skutečností historickou -- a přece po své -vnitřní stránce je 'nutně
neviditelné (protože je to slovo BOŽÍ), duch-ovní', věčné. Toto se usku_ tečňuje pochopitelněji v Prorokut Božím' ve-plném slova smyslu -_ v Logu,
který byl učiněn tělem. `,“,Locutus' est in *Filio“, a to”:* ›,,in diebus: istis,
novissime“. Vtělené zjevení Boží je podle toho 'nezrušitelnou jednotou mezi historickou ıvíditelností nebo lépe řečeno slyšitelností -- a
věčn-ým Božstvím onoho světa. Toto tajemství Unionís hypostaticae
sdílí se celému Božímu zjevení: zasahuje již první slovo Genese,
prolíná celým plánem spásy ve St. Zákoně a jeho působnost předbíhá i věky budoucí, sahá až k onomu poslednímu dnidějin, 'kdy
toto zjevení bude před našimi zraky zcela rozvinuto,-působí v ,,boholidské“ struktuřeCírkve, jejího kněžstvířa' jejich Ídějin. Zjevení je
tedy neustále oděno smyslově slyšitelnými slovy -- samo v sobě je
však čistě duchovní, .nebeská pravda. Každé upřílišněné zdůraznění
ﬂté neb oné složky vedlo. by k poblouzení: k mysticismujì nebo`racioI'íalismu; ze slova Božího byíse stala buď nějaká gnose nebo. „lidsky
“_krásné“ učení Ježíše .-- člověka. jedině ví CÍRKVI se udržuje pevně
po všechny věky .duch a slovo:-. a podle jejího kázání se musí
ozaříditi naše dnešní: .aèto tak, že p-održí 'pevně jak historicky smyslový, tak také Ťduchovně věčný prvek zjevení Božího. Z tohoto vyme»jzení pojmu zjevení zplynouadva směry,“ které nám ukáží“cestu~ ke
`keryg“matickému' roztřídění zjevených pravd.
j ,
'
“ '
' b) Tento základ kerygìmatiky, jak .nám vyplývázíípojmu ,,zjevení“,
můžeme si vyvodit ještě fs v jiného hlediska. Zjevení znamená vždycky
sdělení ,poznání ab.y.tí:`víry a nového života. Nový život skrze víru
“(j'akof"začátek tohoto jživoitag srov; listy sv. `PaŤvla)'anaopak[vír'a jako
"osvědčení tohoto no“vého“životního` stavu ap nadpřirozeného 'života
Nový. život však se znamená účast na životě (a tím př-edevším také na
poznání): Nejsvětější Trojice, tedy? na nebeském, duchovním životě
Boha. Ale je to: účast v Kristu; a“ skrze .Krista-bohočlověka, ve její
časové a prostorové podstatě av jejím rozvinutív Církvi a v svátostech.
Atak tedy iodtud seﬁdají odvodit ony dva směry bytí nadzemského
ıaviditelného,které námpomohou porozuměti kerygjmatické výstavbě.
1. 1 Směr skutečností [nadzemských -4- neviditelných; Trinitas ;--~
Ielevatio creaturae in cˇŤons'ortium Trinitatis, peccatum or“iginale 4- Unie
hyp‹ostat'i`ca _--.Corp:us~ mľy,s'ticu'm Ecclesiae.--Ă gratia Christi- sanctifficans -- visio :beata Trinitatis.
I š
“ 1 ' š
“
P .
2. Směr skutečnostíviditelných: 'V prostoru a čase (historických):
Vita Iesu --- Ecclesia vi“sibil'is' “~'sacer'dotium visibile -í-+ sacramenta
-- carnis resurrectioet nova terra. “
Ť j “
_
j i Z y :_
M
Tyto směry nľejsou 'nijak od sebe oddelene, ani _neprobp1ha_I1'vedie
sebe rovnoběžně,“nýbrž »se vzájemněpronikajı, jako se v prototypu
_
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Unionis; hypostaticae podivuhodným způsobem spojila božská a lidská přirozenost. Í
P
‹
~ `ž
o
P
ˇ
P
Vlastně to nejsou Pani ,.směry'°, nýbrž spíše kruhy, které vycházejí
Z Trojjedinélıo Boha a zase se k němujvracejí-(jakfto naznačuje
ıżření tolik oblíbené: u myz-Stiků:.Kaz. 1., 7: lflumina' ad locum. ıınde
exeunt, "revertuntur). Takto stavějí .své kerygma staříycírkevní Otcové: nejlépe a nejhlouběji nám to ukazuje Epideixis sv. Irenea: OTEC
jako prvopočátek a blaPžený“cíl (srov.2sv.vlgnác Aut.: ,,vzhůru.P do
domu «Otcova!“PlP Kristus jako velký Prostředník, Církev jako jeho
Tělo. které se Hlavou vrací k Otci.
i
” i
Tak se zjevení stává úžasným dramatem atvšechny částečné prav;
dy se pro kazateleslova' Božího spojujív jedno jediné kerygma:
poselství o zbožštění člověka vtělením Boha. ” P
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. VÝVOJ LITURGICKÉHÉO JAZYKA v PCÍRKVPI

t

sezdá, mnozí autoři, kteří pojednávají oi lituı“-gických otázkách,
považují užívání mrtvého a universálníh-O jazyka při -obřazdechyza
tradiční požadavek Církve. Znamená to však, že neznajívůbec dějiny, ,poněvadž Církevní kázeň v. tomto oboru byla velmi- proměnná
podledobja míst a ustálila se tak spíše- Z příčin náhodných, než zdůvodůvěrﬂôučných. I Zběžný přehled tohoto, vývoje nám dovolí- jasněsepřesvědčiti «o relativní povaze předpisůurčujícíchliturgický« jazyk
a o. možnostech., které by se naskytly tehdy, ffkdyby Církev ve svéınoudrosti pomýšlela na potřebnou změnu předpisů. j
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Starověk (I.--VI. stol.)
by
'j
C i
7-P~rvotní,Církev již ve svých začátcích mohla kolísati meziidvojím“
jazykovým vyjádřením. ve slavení liturgie. Mohla se říditi příkladem
palestinzských-židů, kteří používali mrtvého jazyka.- hebrejštiny
přikultuv lchrámě, při obřadech velikonočních a přičetbě bible
(při tom se nezmiňżujeme o praxi římskéhopohanství, jehož obřadní
formule v.starobylém_původním jazyku byly často nesrozumitelné
ii' učencům), nebo příkladem synagogy a helénských židů, kteří po-P
užívali“ při-.b-olčıoslužb_ě, živého jazyka, psanéhoa mluveného --P Přečtiny koiné, aramejštiny a pod.
P
_ “
_ z
P
Při volbě mezi slavením liturgie ve jazyce. živém nebo mrtvém, Církev se všude r-ozhodla pro jazyk živý. Nejobecnějším, bylaçřečtina.
Můžeme zji-stiti její užívání od 1. století v Řecku (list ke Korintským),
v Asii (listy sv. Pavla, Apokalypse), v Syrii, v Palestině, v Římě
(list k Římanům, evangelium sv. Marka, sv._Klement). Zvláště ,vŘíměpřevládala řečtina nad latinou až do poloviny 3. století, jak se o tom
můžeme přesvědčiti Znápisů v_. kataPkombách,J_z děl sv. Justína a
Z děl svf. Hipolytta. Nepředstavujme si„v tom však »snahupo jed_
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notnémlviturgickém, jazyku:-a tam-,,‹ kde vse užívalo řečtiny, bylo to
pi-foto, že větší část obce mluvila řecky (na př. v Římě). »Ve Středisøích, kde se řecky nemluvilo, byly ive službách liturgie jiné řeči. s
ř -Takclgatina byla od počátkur1ituI`ťgic~kým jazykem v Africe; latina
3 ne punština, kteráitjéměřc vymizela, že sv. Augustin se cítil nucen
přeložiti do latiny .místní příslovígponěvadž mu, jeho posluchačinerozuměli.1)
ř
i
ˇ
„Některé ,Syrské pa palestinské církevní obce užívaly aramejštiny,
jak 'o tom svědčí existence aramejského textu v evangeliu sv. Matouše. .
.
v
~
s
s W
t “
“
Edesskét-.Syrštiny Se,užﬂívalo~ dávno před sv. Efrémem a Pešitou.
Aniž-; bychom se pouštělido diskusí- O .Stáří starých překladů bible,
'ee jisté, že Tatiánův Diatessaron byl od Svého vzniku roku 172 podkleadem překladu do Syrštiny.
.
T i
7 V Egyptě převládala řečtina v Alexandrii avokolí, avšak jak
křesťanství pronikalo do vnitrozemí, _v liturgii se začalo užívat jiných jazyků. ]e' pozďruhodné, že církevní obce nezatlačovaly žádný
Z koptických dialektů. Tyto dialekty byly politickou Správou úředně
ignorovány, některé Z nich nebyly gramaticky ustálené. Tyto obtíže,
jak Se zdá, misionáře nezastavily, neboť“ od roku 275 četla se tam
bible v koptických překladechř) V Sahidickém, akminickém, fajumSkém. Lidový ráz egyptské liturgie Se projevuje dojemným. způsobemÍ.›V církevních obcích, v_* nichž se 'mluvilo dvěma jazyky, byli
ipřekladatelé -- jako mučedník Prokop, který tlumočil liturgii
jazykem Skythů.
~ ř
'
s
e e
j `
~ je V ř
Ostatně, když toho bylo potřebí, církevní obce -měnily jazyk liturgický bez jakéhokoliv odporu. Nejlépe je to vidět na případu, který
se odehrál "v›Římě,ˇkde ve 3. st»ol.latina konkurovala řečtině tak, že
kolemč rokuÉ3'75. musela řečtina- definitivně ustoupit; později vv 7. Sto'-i
letí .velká byzantskákolonie oživilae opět částečně liturgický jazyk
sv. Pavla a sv. Klementa- (dvojjazyčná křestní formule, lekce ve mši
sv. a při ivigiliích atd.).
; b _ .b
e
“ Stejně v některých' egyptských krajích, kde se mluvilo řecky ja
mżístpnírcnivdiaaleklty, byly hranice dosti pohyblivé podle politických
poměru. ;
^ ‹
»
. '
.
›
“
»Konečně v některých krajích, kde bylohlásáno evangevlium zprvu
řecky nebo Syrsky, ustaluje se pak liturgie v jazyku národním!
(A_rmenie,“Ge-orgi'e.`) V Georgii byla místnířeč přejata během 5. a
6.ÁŤSto“lestí,. zatím coVevang`elium bylo hlásáno již; ve 4ę.,sto1etí. V Ar-2
n1enii,obrácené koncem 3. stol. (sv. Řehoř Osvětitel), byl zaveden
Iıárodlní jazyk patriarchouí Isákem Velikým během ,první čtvrtiny
5. Sto eti.
e
~
” T
Tak se díky -I-it'urgickéInu~ duchu misionářů ustálilyzv různých krajích místní řeči a zjačaly-Se používat vliteratuře. Ale všechny tyto
zeměmi ležely na 'východ od Říma, všechny tyto .jazyky jsou jazyky
____._

-

1) Řeč 167 De sanctis.
í
' t
“
T ˇ
T
T
2) S“. Athanasiusj, Vita Antonii,'2.' SV. Antonín, který neuměl řecky,
se obrátil na víru, když Slyšel jáhna zpívat evangelium. v
ˇ “
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orientální. V Galii, ve Španělskuv Irsku se slavila liturgie latinsky,
Az na jednu vyjímku (Církev gotská biskupa Vulfily) přejaly latinu
vsechny barbarské národy, které V775. a 6“. století zaplavily západ.
Tím se stalo, že latina naﬂzápadě nabyla tak pronikavéemoci, kterou
řečtinaľa syrština na východě uepoznala.
T 7
7
ˇ
s
,Ze zapadnıch jazyků ať národů podmaněných nebo výbojců nezbylo skoro nic. .
s
_Tento rozdíl přineslvelkou disciplinární různost v otázce liturgıckeho jazyka mezi církevními obcemi západními a východními, jak

3

hned uvidime. Zatím konstatujeme s Origenem velkou různost litur..
gickych jazyků vgkatolickém světě v době císařské: alegçandrinský
knez tim nebyl,-nıjakˇ udıven, naopak velmi povzbuzen: ,,Řekové užíﬂ
vajıl slov řeckých, Římané latinských a Ostatní národové prosí a
chvalı Boha ve svych řečech“. Poněvadž-"Bůh je tvůrcem všech jazyků,
smilovává se nad těmi, kteří ho prosí v tolika rozličných jazycích,
jako kdyby prosili řečí jedinouø Není jako lidé, kteří znajíce řeč
jednu, barbarskou nebo řeckou, nedají si vůbec práci s těmi, kteří
mluví jinak než oni.“3)
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Misionářskémetody Východu 'a Západu. (VII.-X. stol.)
Syřané nevyvíjeli misionářské činnosti. Zato Egypťané pokřestanili
Ethiopii, Nestoriáni zanesli Kristovo poselství aždo“ Indie a Číny,
.Byzantinci založili křesťanské obce .u mnohých slovanských kmenů.
Nestoriáni si ve všech svých misiích zachovali Syrštinu jako liturﬂ
gick-ý jazyk, aniž si to můžeme vysvětliti. Jejich přísnost nezasahovala však 'již tolik do lekcí a hymnů, kteréibyly přeloženy na př.
do hunšj[iny,~mongolštiny i čínštiny.. s
7 1
Naproti tomu Egypťané a Byzantincis překládali všude liturgiii
bibli do místního jazyka. Asiv 5.-7. stol. (doba se nedá přesně -určit)
stal se. gheez liturgickým jazykem ethiopské církve, jež byla sesterskou círsví církve alexandrijské. Řekové neváhali překládati postupně své knihy i do ťstaroslověnštiny, do arabštiny (10. stol.) 4), později i“do
rumunštiny (17. stol.). Byzantštímisionáři, věrni svétradici, používají
i v nové doběv baltských provinciích estonštiny, litevštiny, na Aljašt-
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cea sousedních krajích indiánských a eskymáckýchdialektů, vr Číně

a Japonsku čínštiny a japonštiny atd. Z toho vidíme, do jaké míry
si tato metoda zůstává věrna.
'
A
Ř ˇ
i
»
A “
Bylo by naopak velkou [revolucí v misionářských zvycích západní
Církve, kdyby se liturgie slavila v jiném jazyce než v latině. Neboť
při hlásání evangelia Církví západní v době před 16. stol. se téměř
nikdy nevyskytl problém překladu liturgických knih..I katechese
a kázání bývala latinská. Anglosasové obrácení sv. Augustinemrpoznali latinskoucivilisaci v římské Germanii a též v tAnglii nalezli
imposantní zbytky latinské kultury. Ostatně jejich jazyk má mnoho
latinských slov a nepsalo se jím před 8. stoletím. Též sv. Bonifác za“

„__ı_„

3) Contra Celsum 8, 37.
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` 4=)o (Arabština se do-stala postupnědo liturgie koptické, syrské a nestoriánské.
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.vedl ve -Německu latinskou, liturgii a_ sv. Oskar v zemích" Skandinávských.
z
_ Ř
_ ž
“
s `
I
z Ale na rozhraní východu a~ západu se 'nalézalo smíšené území.
„Litlurgická kázeň se prolínala, stejně jako misionářská činnost. Řecké
.zostiuvky byly roztroušeny i v Italii až k Římu; liturgie římská se
,zachytilana dalmatskéﬂ půdě, podle byzantské zásady byla všakpřevložena_do Slovanského jazyka (hlahol. misál Z 9. stol.).
_ Soužití nebylo vždy tak pokojné, poněvadž vypukl vážný konflikt
,mezi oběma směry při pokřesťanění Moravy za pontifikátu Jana VIII.
Na Moravě působili současně Němci. kteří podle západního zvyku
zaváděli latinskou liturgii as jak se-Zdá i latinsky kázali, a misionáři
_z říše byzantské p-~fKonsta_nti-n a Metoděj. Tito věrni východním tradicím začali ihned překládati jak liturgii, tak bibli az toho důvodu
vytvořili i slovanskou abecedu. Řevnivost německých věrozvěstů přenesla spor o oˇrthodoxii soluňských bratří a legitimitě jejich překladů až k sv. Stolci do Říma. Zdá~se,že proti překladům byly tyto ná~
Šmitky: nápisna kř-íži,Spasitelově byl hebrejsky, řecky as latinsky:
.proto jen tyto tři jazyky jsou přípustné, aby jimi byl Bůh veleben.
-Metoděj bez námahy dokázal papeži Janu VIII. “z› tradice neudržitelnost takové, zásady. Dostalo' se mu plného zadostiučinění dopisem,
_jehož základní myšlenky jsou zvlášť důležité:
i “
s _
.
.Litteras deniquerSclavonicas, a Constantino quondam philosopho
_repertas,, quibus "Deo laudes debiteresonient, iure laudamus, et 'in
.veademvlingua Christi Domini praeco`niaŤet opera ut jenarrentur, iube;;Ímus;.Ĺ Neque _ enim tribus tantum, sed omnibus linguis Dominum“ laudareauctoritate 'sacra monemur, quae praecipit dicens; laudate Dominum omnes gentes et collaudate eumomnes populi. Et apostoli
~re'ple“ti Spiritu -Sancto locuti sunt omnibus linguis magnalia Dei. Hinc
et Paulus caelestis quoque tuba insonat, monens: omnis lingua con'fiteatur quiaDominus noster Jesus, Christusf in gloria est Dei “Patris.
De quibus etiam linguisýini pri-maﬂ__ad-Corinthios epistola satis et mainífeste nos tadmonet quatenus linguis loqupentes, ecclesiam Christi
Ĺaedi_ficŤemus (I Cjor., XIV 2-'š--6)-. Nec sane fidei vel doctrinae aliquod
‹Ť(il3)řsIt,ats-,siive missas in eadem- S_clavonica lingua canere, sıve sacrum
evangelium vel lectiones divinas Novì et Veteris'[Testamen_ti= bene
ćtranslatas et interpretatas legere aut alia li-orarums officia Omnia
ípsallere, quoniam qui fecit tres linguas principales, Hebraeam scili~cet,__Graecam et Latinam, ipse creavitjet Latinam, ipse creavit et
alias omnesad laudem et gloriam'suam.5)
*
V
«
“
4“-Tím posvětil papež oficielně zásadu výchoďanů, di přes oposici západníků. Jejich námitky serozplynuly .v niveč. Je Zajímavé konstatovat, že tytéž námitky byly podávány opět po sedmistoletích, jak
dále .uvidí1n'e.
Š
V
_
I
_
Papež Štěpán V. ovšem změnil rozhodnutí Svého předchůdce
_Jana« VIII-.,_ale je pozoruhodné, že se při tom ne-odvolával na žádný
theol. důvod. Své rozhodnutí postavil na zprávy, jejichž neˇvěrohod-

I

ìnost ostatně Jan VIII. jasně prohlásil v listě k Metodějovi. Stěpán V.
V
-n-_nìì-øø__ì___.-_“.-v-à

5) Srov. Jaffevwattentbach Nr 3407, 3319.
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byl však oklamán německými misionáři. Metoděj už byl mrtev ane-v
mohl se u sv. Stolice obhájiti.
o
A _
”
s“ ” ˇ
Divi_na autem officia et sacra mysteria ac missarum solemnia, quae
idem Methodius Sclavorum lingua celebrare praesumpsit, quod ne
ulterius faceret Supra sacratissimum b. Petri corpus iuramento firmaverat, Sui periurii reatum perhorrescentes nullo modo deincepsa quolibet praesumatur . . _“
I
_
A
Excepto quod, ad Simplicis popu-li et non intelligentis aedificatio-z
nem _attinet, .si evangeliis vel apostoli expositio ab eruditis eadem
lingua annuncietur, et largimus et exhortamur, et ut frequentissime
fiat monemus, ut omnis lingua laudet Deum et confiteatur ei.6) ~
'Papež povoluje jen slovanský výklad epištoly a evangelia. (Důkaz,
že v liturgii latinské tomu tak nebylo.)
. _

Š*

1

.

Středověk (X.--XV. stol.).

_

V

Církevní hierarchie se ve středověku jak se zdá otázkou liturgického jazyka neobírala, tímfspíše, že Řehoř VII. obnovil pro Čechy
zákaz Slovanského jazyka,sdaný Štěpánem V. Dekretálka Inocenë
ce III. na koncilu Lateránském (c. 14. lg. 1. tit. 30) se zmiňuje o věří-v
cích vých. ritu' v některých latinských diecésích.
A
Zatím se mluvený jazyk v různých evropských krajích ponenáhlu,
ale stále více odděloval od latiny. 'Jazyky germánské za románské
začínají rozhojňovat svou literaturu (básně, bajky, romány). Latina
zůstala ovšem dále úředním jazykem, jazykem učenců a spisovatelů.
Ve Francii a v Italii (bez pochyby i ve Španělsku) ztratila latinská
výslovnost jazyků svou čistotu a klonila se k. výslovnosti jazyků
domácích; přesto je však srozumitelná. Přece však hlavně v odlehlých krajích (Anglie, Čechy) »jsou stížnosti, že se jí nerozumí. Ve
Francii se přimísil lidový jazyk i do liturgického zpěvu. “
'
Tento vývoj byl tak nepozorovatelný, že se jím nikdy Církev než-›
zabývala stejně jako moc státní, která zůstávaladále při latině Z té-F
hož důvodu jako Církev. A tak křesťanský svět zůstává hlubokou
skutečností a jazyková jednota stmeluje jehostejnorodost. Východní
rozkol 11. století přes křížové výpravya sjednocování koncily spojil
iúže osudy Církve S osudy romanity.
` _
Ozvaly sehlasy, které žádaly liturgii v lidové řeči; snad byly za-›
počaty i iniciativní práce pv tomto směru. Ale tyto pokusy o reformu
liturgie byly předčasné. Právem se soudilo, že by odňaly posvátným
věcem jejich vznešenost, když byfse převedly do jevištní nebo do-›
.konce vinárenské mluvy. Ostatněvycházely od lidí, kteříupadli do
.herese a kteří svým odbojem rozvířili klidný církevní 'A život: Albi-›
genští, Wiklef, Hus. 7
Ř
(Pokračování.) P
7 V
' _ _
_
Přeložil Josef Valerián.
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~ BUDDHISMUS
I

'

_

Přinášíme- ukázku Z -připravovanéhosborníku ,,DnešnísVětová náboženství“. -Nejstarší prameny pro studium buddhismu jsou dvě
legendy: „Pali“ o nauce Buddhově, jejíž vznik se kladl do druhého
zstoletí před Kristem a asičtyři sta let po smrti Buddhově. „Lalita
Vistari“› jedná o životě Buddhově. Vznikla ve čtvrtém Století po
Kristu, tedy až osm století, po Buddhoviz _
'
A
"
" Buddhův život. _ _
_ Na úbočí nepalského Himalaja v Indii rozkládalo se městečko. Kapilavastu. (Snad jeto dnešní Piprava blízko hranic Nepálu.) Tam žil
bohatý kníže čizeman Suddhodana sesvou manželkou Mahá Máyá.
Oba "patřili k šlechtic-kému rodu Sakyů. Jednou zatoužila Máyá po
svých rodičích i Vydala se na cestu. Blíže vesnice Lumbini u Kapila..
vastu chtěla si V lesíku ulomit haluz s Vysokého stromu a V tom
«_oĹk_amžˇiku prý porodila Buddhu. (Tento výjev -lze spatřit na relietu,
kterýbyl v_ té krajině r. 1899- Vykopán.) Hošík obdržel jméno Siddhatta (-rta) -= ten, který dosáhl svého, cíle, a „přijmení“ Gotama
_(j_méno_ jednoho dávného poustevníka),-později se nazývá také Sakya-Muni (“-= asketa Sakya). Narodìlse kolem r.~560 př. Kr. Je to
jedno Z prvních jistých dat dějin Indie. Č
A
Č ” Ĺ
_ Ve snivé nádheře a Vznešenosfti Staroindického -aristokratického života, V přepychu knížecího dvora prožíval chlapec své mládí. Jeho
‹otec_mu_ dal vystavět třinádherné paláce. každý na jednu indickou
roční dobu, o devíti,“ pěti a třech__poschodích s bohatým zařízením.
.Každý paláci! byl obklopen Zahradami S nejkrásnějšími k_VětinaÍni
.ašumnsými Vodotrysky. _ e
_, ,
fr "I V
ﬂ Č
i
_
í I
bylo Gotamovi šestnáct let, zasnoubils se s princeznou Jasódłíarou, kterou si Vzalipozději zan,1aÍnželku`a"měl 's_ _níÍÍsynka Rahulu.
Když dosáhldevětadvaceti let, nastal pojednou ,Vi jeho duši fnáhlý
obrat. Uprostřed nádhery jeho zámku a zahrad S tichými rybníky
_ Pa Ťlotosy J těžké vůně, zmocnilja se ho ošklivost nad životem, nad
1_mládím.t,',
,_
_"
tr,
Z
'
_ Legenda“ Vypravuje, že Suddhodana, ,otec Gotamův, rozestavilkol
paláce stráže, aby syn nikdy nfeuviděl pomíjejícnost světa. Ale Gotama potkal jednou při Vyjížďcé ze svéhoˇparku ek městu šedâvého
shrbeného starce a poučen od Vozky, že člověk stárne,,odjel zašmoucen domů. Podruhé“ spatřil nemocného, pak mrtvého. Výkladvozkův
se ho opět mocně dotkl: Tedy každý život -č- i jeho. boháče a šťastlivce, - jejen ilusí a končí bolestí. Proč se raději -sneodloučit od
tohoto světa? .Konečně-potkal Skromnéhřo mni-cha S _miskou na almužnu V ruce a poučen od Vozky o přednostech stavu 'mnišs'kého,
Vrátil se do paláce s úmyslem, že se také Stane mnichem. Marně se
jej snažily obveselit tanečnice. V noci, když vše_spalo,Vstal, pohlédl
naposledy naľsvou spící manželku a na synka Rahulu, zavolal; sveho
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sluhu Čhannu, vsedl na svého milého bělouše Kaııthaka a vyjel ze
bran paláce. Když přijel k řece Anomá, seskočil s koně, uřízl si těžkým mečem krásný vlas, oblékl na sebe žluté roucho brahmínskéhov
mnicha, odevzdal Čhannovi své ozdoby i koně a poručil mu, aby
obojí Vrátil otci. _- Pak odešel do Badžagrha, V jehož okolí žili V lésích brahmínštípoustevníci, velmi učení mužové; očekával od nich
poučení, ale zklamal se. Opustil jednoho po druhém a rozhodl se, že
se bude snažit dosáhnout vyššího vědění samotou a askesí, jak byio
tehdy V Indii zvykem. Odešel do jiného lesa a strávil tam 7_let V hlubokém přemítání, konaje velmi tuhou askesi. Denně prý jedl jen
zrnko rýže. Ale ani tu nežil úplně sám.- Bylo tu 5 brahmínských
asketů; všechny je záhy daleko předstihl, takže k němu vzhlíželi
jako ke svému vůdci. Nerozumnou askesí se Však tak vyčerpal, že
jednoho dne upadl do bezvědomí. Jeho druhové myslili, že už je
mrtev. Záhy se Vzpamatovala poznal, že takto moudrosti nikdy nenabude. I umínil si, že bude jíst, aby zůstal na živu aspoň tak dlouho, dokud nenabude pravé moudrosti. Když pojedl, nabyl opět sil,
vzal svou žebráckou misku a odebral se do lesní pustiny. Oněch 5
asketů se ho zřeklo, neboť myslili, že odpadl. Zůstal pak sám a přemýšlel dále o lidském životě, až se mu dostalo jednou V noci očeka-~
vaného osvícení, když odpočíval pod fíkovnikem. Objevil totiž čtyři
pravdy, zásady, které jsou také základem jeho učení. Tím poznáním
se stal „Buddhou“ -› t. j. ,.osvíceným °_-- probuzenýmze sna života.
Bylomu tehdy asi55 let. Když dosáhl osvícení, zůstal sedět asi týden
sz přeloženýma nohama --- jak se také dodnes zobrazuje 4- pod oním
památným fíkovníkem --- a rozhodoval se, má-li se svým učením vystoupit na veřejnost čine. Konečně se Vydal na cestu se slovy: ,,Všem
otevřena jsou vrata pravdy, kdo ji chce slyšet, nechť přijde a slyší.“
Vzpzomněl si nejprve na 5 asketů, kteří ho opustili.: Našel je u Be-
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i

. ._nv ø-nv-n v-0*“

nares V „gazelím lese“.ˇ Přemohl jejich odpor* a přiměl je, aby Vy-

slechli jeho první kázání. Obsahujezákladní body buddhismu. V pod-L4
statě prý řekl: Mezi extrémní askesí a životem oddaným smyslnosti
je střední cesta: ta vede ke klidu. .Všecko je bolest V životě; původ
bolesti musíme hledatxv touze. Zničíme bolest, vymýtíme-li touhu;
toho dosáhneme, kráčíme-li ,,vznešenou cestou“, které on chce učit.
-- Po delším váhání dali se tito asketé získatpro jeho učení. Záhy
se k němu přidalo více učedníků: pět -- šedesát a brzy tisíc. I, jeho
otec Suddhodana a synek Rahula Stal_i se jeho učedníky. Své učed-_‹
Díky, rozeslal Buddha do světa se vzkazem: ,Jděte a hlásejte učení
světu! Přispívejte k blahu jiných jako ke svému vlastnímu! Zvěstujte každému radostné poselství! Nikdy nejděte dva touže cestou! “
A V době dešťů (červen--říjen) se učedníci usazovali V malých domečcích V lesíchju vesnic, odkud dostávali jídlo -- jako tomu bylo
i u jinýchanachoretů. -_.
'
V 7
_ _
“ _
Přes 40“ let- procházel Buddha severní Indií, získával nové a nové
učedníky; nejdříve jen jako askety, pak také i jako ,.laiky°°(tito žili
dále V rodinách)~. Nerozhodovala kasta či jmění. Bohatí dávali jejich
komunitám k divsposici velikéjlesy. abytam sídlili a meditovaliﬂ
f
Na jedné ze svých' cest byl Buddha -- tehdy již- 8()letý.stařec --~
pozván do dom-u tesaře Cunda. Tam pojedl vepřového masa nebo
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hub a těžce Z toho onemocněl. Dovlekl se až do Kushinagary - blízko
Svého rodiště -_- a klesl 'pod stromem plným květů... Poslední jeho
slova prý byla: „Všechny věci podléhají pomíjejícnosti. Proto praĚıjte bez oddechu o svém osvobozeníl“ Zemřel kol roku 4180 před
A rıs em.
_ '
“
- _ _ Ethika buddhismu.
`
O ' ˇ“
_Kde je vědění, tam pak iprý'-„už není místa pro zhoubné vášně,
jimž může jen nevědomý holdovat.Proto také nezná buddhistická
ethika dobrých a zlých lidí V našem smyslu, ale pouze lidi moudré
a, bláhové.
O
A
_
Č
J
_ _
j _
.
Poněvadž dlebuddhistického učellínejsou podmínky méhoživota
ani V Bohu, aniv nějaké prasíle, nýbrž ve mně v-- v mém-,,,kamA-3
ma“.-, musí také podmínky mé .morálky záležet ve mně samém.
Misto -morálního nihilismu a místo strachu před Bohem nastupuje tu
.Strach před sebou samým. ~ Č
s
v
p _
V
A
p Přece _však dal Buddha svým následovníkﬂům ,,pět přikázání“která mají být jakousi normou pro mravně ušlechtilé jednání
a tedy i přispívají. k zlepšení-mého „kamma“ a tím k znovuzrození
V lepších podmínkách. _
- _ _
_
A Přikázání ta jsou podobná druhé polovině našeho Dekalˇogu. Znějí:
1. Žádnou bytost nezbavit- života. 2. Nebrat nedarovaného (čili nekrást). 3. Zdržovat se nemravnosti. _ 4. Zdržovat se falešné řeči.
5. Zdržovat se opojných' nápojů.
_ t
s „
Tato -přikázání bude moci buddhista teprve tehdy zachovávat, až
potlačí své vášně a oprostí své srdce. Toto oproštění pak je „láska“
- maitri. Buddha učil své žáky- říkat: „Ujišťuji ˇ tě, že miluji všechny tvory: beznohé, dvounohé, čtyřnohé, mnohonohé.“ V buddhismu
tedy, jak patrno, se nerozlišuje láska ke zvířatům odlásky k lidem..
Existuje; jen jedna- láska: ke všemu živému, a“ příkaz :Zdržovat se,
aby ,,žádná__bolest~nebyla způsobena ani těm živokům, kteří jsou
silní. ani těm, již se třesou ve světě“. Proto mnichové buddhističtí
V době dešťů ani raději nevycházejí, aby snad červa nezašláplí. Pijí-li
vodu, cedí ji (život ve Voděl) - proto každý mnich nosí s sebou cedník -- patří to k jeho výzbroji. Lovci, řezníci a rybáři patří dle
buddhistůi k stavům nejopovrženějším.
A _
_
_ A
A Posledním důsledkempprvního buddhistického přikázání by byl
vlastně všeobecný zákaz požívat maso. Zdaqse to ovšem -_ .aspoň
u přísných buddhistických sekt ,-- V plném rozsahu zachovává, není
jiAsto, a o Buddhově životě samém nemáme V tomto ohledu žádných
spolehlivých zpráv.
“
ˇ A
,
_
“ A A _
Když probíráme jednotlivá přikázání bud-dhistická, vidíme, že jsou
nutná jen jako požadavek každého zdravého-rozumu.(lex naturalisl),
a také jako taková jsou V buddhistických .knihách formulována-:
„Rozhodl jsem se po zralém uvážení, že se zdržím »jakéhokoliv ničení
živo_ta...“ Není tedy správné tvrdit, že by tato přikázání z buddhismuz do zákoníka Mojžišzova a tak do_k“řes_ťanství přešla. `“A
Aˇ _ _ A
K -těmto pěti přikázáním, závazným pro V-š e_chny_„buddhisty
,,laiky“, přidávají se ještě tři pro ty, kteří :chtějí žít dokonaleji. Jsou
_to:(-_-_(›., Nepožívat pevných pokrmů ~-po _poledni.; 7. <Varovat. se nošení
_.

\

W

47
-S
_,._.
_.nl
`-'il-:zš.ı'„'ˇè.*.~`
._ 4'n`

vr'.-

nëv

ÍŠă“.5:~fV_'
-:V-z^=':"7à.`›"'f›"`
' `ı-~:;›` 'vv«x.°<~"'5?:

Len.-:\-> šuf _ __

5` zqıüžš _`ì_ą;;›.-.z“.~. 54,-, _
r2Š==,S‹š_- “ˇ‹ì`1.ż“zëe_ _- `~ -_

.

ł~=.- v-

." ,__ .` `~,.4\ø.-M'
-D.zť\=ﬂı:.`z“ “‹ -fen

IČ“.
- "3* 'Ží~^)"Žè ÍCIŠ
`
_
_-z`›-,-;~.2.`-.'_ ve ..,.V __ _ A0 ‹,v
-_-.v_.. _'

v_ -...vn _. ._ „~.v_šž›:5f-*.`1-''- _
. -~tˇ~` ,-\ -*.àvč“.z.;.-__;-

ex

_.*'ˇ\'„-:4Í~=:3_Í': "" _- 'fäť "'›;:7~^~".-.ˇ" . .
.5"'""'; J'-'šłﬂ' _'

'_šv)C _- .-

.nn xx;-,En 2-3*. 7 .

'C_ˇı-::?--ˇ“.-„ -

ˇ “_2_-`_×_`_`=-',`_`:'==-1f~_-_ˇ2'Ě ˇ

"?J-`ˇ'„` _

_

"avi-Y Ě

„~_^.‹

Š'
5
3
i
7

věnců Z kvítí, užívání voňavek, koření, kıˇášlících prostředků, masti
a ozdob. 8. Varovat se užívání vysokého a širokéholůžka. '
`

\
)

W
Mnišstvo.
~ 'B
. Ă ,
'
Mnišskou_instituci přejal Buddha od brahmínů. Buddhističtí asketové - mniši - musí zachovávat kromě uvedených osmi ještě dvě
další hlavní přikázání, totiž: 9. Vzdalovat se tance, zpěvu a neslušzných divadelních představení. 10. Varovat se přijímání zlata a Stříbra.
To je ,,buddhistické desatero“ (dhasa -- bhikšusíla). .
c “
Mimo těchto 10 přikázání musí mniši zachovávat spoustu řádových
pravidel -- čítá se jich na 250. Buddha nebyl přítelem přehnané askese, vyžaduje však od mnichů trvalé sebekázněsaby nebyly zmenšovány možnosti a disposice jasného myšlení. _'
p
j
Q
Přikázání 6., 7. a 8. jenařízeno 'zachovávati”,,laikům'° v“edny',.upavasathaˇ, t. j.'ve dny- novéhovměsíce a úplňku (dle jiných také osmý
den po těchto. dnech). Tyto dny jsou Zajímavétaké tím. že se o nich
scházejí mnichové okrsku k. veřejnému vyznánísvých chyb a, pov
,klesků B (nerozumností), tedy k jakési zpovědi.. Usedají na .n_íz'ký(~'h
Stoličkách až při svitu smolnic předčítáise- Pratimoksa' -5-B nejsta›rši
Seznam „hříchů“ a stanovených na ně trestů zí(IÍ>ı`0 mnichy amfıišky).
Předsedající vyzývá mnichy po třikrát, aby vjvyznávali své poklesky
a,_epřid,áv_á, že kdo by jezamlčel, dopustil by se lžiﬂ--tata jef-'dle
Buddhy překážkou osvobození; vyznánífvšak, přináší ulehčení. Tento
obřad se udržel dosud na Ceylonu. Není to ovšem zpověď v našem
křesťanském smyslu. poněvadž tu není žádné zmínky o odpuštění
nebo o vyznání před Bohem. A pak; Buddhismus vůbec považuje
h-říchpoiiıze za poklesek rozumu.
v „
n
l ˇ
e “
._
B
Co je mnichům zakázáno?
›
'
i
1 V lp
l,
e Kromě jiného i jalové tlachání, čtení a poslouchání vymyšlených
událostí a příběhů. donášení zpráv laikům aod nich, koupě .a prodej,
kouzelnictví, bádání... Je samozřejmě, že mají fžít v naprostém
celibátě...
e .~~
..
,v
A
i
p .
.Buddhismus jako nábüžensvký-. faktor.
-S hlediska*-inaukovéhol přináší dvě základní myšlenky: ia) iideú
Vykoupení _-t-_ oSvobozen_í,b), boj proti vášÍn'ím.i t
_
j . B Ĺ
Vykoupení se snaží dosíci meditaci acvičením ctnosti. Tím působil
velice přitažlivé na lidi oněch krajin. Buddhisté 'bojují proti všem
vášním aůtouhám, aby se dostali do fnirvány. V buddhismu jde o po;
Znání pravd, ,,osvícení“› pravdami-~ illuminatio, tve křesteanst`v__íÍ jde
o zjevení (pravd) --_lrevelati,o. (Nejednáse jen O «osvícení`r.oÝzumové,»
ale takéo zachycenívůle a citu.)
i
' ;
_ , ~
5
2. S hlediska 'kultu přinesl bud_dhi,smus` 'ıniimo
také ,oblibu
v t. zv. ,,žalme”ch“' --»T mniši" mají -se modlit-"jen čty ł-Št“- H ›-sqn,ádky, mlnišky
majíedlouhé žalmy.ˇ e
í l
'
c, e v ' “
t
n V Mahajánském systému Seobracejív těch,-,,,žalm[ech“v_Lk Budidhov-Í.
jako ,ck bohu. Vybízejí se tamfkef ctnosti,! na př.: ,',]e třeba zac'h0[Vat
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, 3. S hlediska. praktického buddhismus zlepšil n*árodíyz.Ť Svo"u-ušli_eC'-htilou ethickoue naukou je velikouˇmilo-stí .Božíﬂípr-oZře±elenost»i., která
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fçbylalndánai těmtoqnárodůml východu," aby jeluchoviala na cestě idobtrla
ftak dlouho, až je zavolá k jedinému a pravému Bohu. 'If
-R. 1869-70 byli buddhisté v Japonsku pro Své nábožensképře“svědčení_;a pro svou-víru v -Buddhu jako boha mučení.
i l
A
ejsouıbuddhısté“ rozděleni na 58 sekt,ˇa mají celkem 71.000
chramu a klašterů. Toelik zájmu pro askesí a ctnostný život nemůže
vyznít před Bohem naprázdno! í
,
«
_ ' i
_
” `
~ Buddhismus je asketické hnutí, které má všechno zdání nábožen7'ství.l' Ale místo' Boha (náboženství) se zajímá jen o člověka (filosofie).
Mělfby se jmenovat:-náboženství bez Boha. Ve skutečnosti však
rozum a srdce jejich si našlo cestu k božství: velká část jich vidí
vv Buddhovi svého boha. Už dvacetpět století se na východě mluví
ospáse. 'Hledá se Spaisitel a Učitel. A dosud ho nenalézájí. A přece
'Církev katolická už Skorodvacet století ukazuje celému světu Ježíše
Krista, pravdu a život. .
í
B
'
._
Buddhismus připravil a uchoval Srdce milionů na východě v touze
po spáse, po řádném životě apo věčné"blaženos_tˇi. To je jeho velký
'a dějinný úkol v plánech Boží Prozřetelnosti. Příprava na příchod
Ékrálovství Božího:_“,,Aby'pozn.ali Tebe, jediného pravého Boha, a toho,
'jehož jsi poslal, Ježíše Krista.“(]. 17, 3.) i i
_ í y .
Í ,
Ă
_.
`" „Tma pomíjía světlo pravénjiž .svítí (I. J. 2, 8)“ --- totiž Církev
katolická, která. už po 20 století přináší celému světu avšem nárov
jdům Ježíše Krista, pravdu a život.

_

_

Š Ĺ Kéž se její světlo bohatě rozleje i v duších- buddhistů!
`

_

Ladislav Simajchl :l
““

,LITUPxGlCKÉ_Hl\lUTÍ U NÁS?

Slibovali jsme si na bohosloveckýchschůzkách,na nichž jsmepřipravovali velehradský sjezd, že Seco nejdůkladnějivynasnažime
„pracšovně využít“ -přínosů a výsledků svýchsjezdů. ,Když se však
.zamýšlíme nad možnostmi rozvedenína uskutečnění liturgického pro.gramu letošního sjezdu, narážíme na obtíže. _
v
Ĺ
A s
.. Lze vůbec ~~mluvito nějakém .liturgickém hnu_tí~u nás? Náš sjezd
jje nezaložil, a před ním, zdá se, nebylo (také. Byli a jsou tu sice rari
nantes, jedinci, kteří tu atam splatili daňﬂdoběi napsáním nebo pře-f
ložením nějakého díla vi jeho duchu, ale těžiště jejich působnosti
a činnosti bylo a nadále zůstalo docela jinde. Měli jsme také liturgickou révui ,,PaX`°, avšak ta pro své „vyšší intelektuální zaměření
nepronikla do širších vrstev. Konaly se i tři liturgické týdny vpřed,válečíných dvaceti letech, řaler tyyyzněly a skončily. podobně,jako
náš sjezd velehradskýze řečnícii pŤřednes_l;i Ĺ nadšeně danáw themata,
účastníci je neméně nadšeně vyslechli, spokojeně se rozjeli domů
azase byl ,klid..Rozhodnutí sjezdů předválečných (pořádat pravidelně liturgické Sjezdy, soustavně izpracovávat a vychovávat kato-7
lické skupiny podle stavů, pravidelně vydávat liturgické texty a pří-
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ručky seznamující S podstatou hnutí atd.) se“ neuskutečnila. Zůstalo
při konstatování, že liturgické hnutí je i_ pro“ obrozeničeského katolicismu nezbytné, nutný předpoklad _ pro vznikl skutečné Katolické
akce, že je důrazně doporučuje a nařizuje svatý Otec, ale nikdo se
za věc nepostavil celou svou osobností, sevším svým elánem, nevzniklo žádné „Centre de pastorale liturgique“ nebo „Volsklitur-›
gisches ApoStolat“,
“
J
' 9 i
~
Nevím, nejsem-li nevědomky nespravedlivý, to bych opravdu nev
rad, ale tyto myšlenky se mi vtíraly, když jsem četl O podobném
sjezdu jinde, téměř už před čtyřiceti lety, na kterém liturgické
hnutí vdnešní podobě vzniklo 'a 'dostalotaké své jméno.
' Roku 1909 se konal 'v Mechlinuí kongres katolických sdružení.
Mladýdom Beauduin, mnich benediktinského kláštera Mont-César
v Lovani vystoupil tam po prvé na veřejnost se svými ideály: „Jedinou Z příčin náboženské nevědomostiż, ne-litou největší, je neznalost
liturgie... íVrátitŤ,věiřícím porozumění a tím i lásku k tajemstvím,
která se konají na.. oltáři, vrátit 'jim misál, který byl nahrazen toIika podřadnými modlicímiknížkami, Á--9 v tom je nejlepší způsob
"hlásání náboženstiví, nejúčinnější' prostředek, jak udržet vp chrámu
ty, kteří jej opustili.›“-1) A před napjatěl'naslouchajícími delegáty vyrůstal velkorysý plán apoštolátní akce, odp'-o`vídající na volání papeže PiaX.”píoˇIobnověliturgického ducha a smýšlení u věřících.
ˇ Posluchači porozuměli: „Nepopsatelné ovace, opakované se vzrůstajícím nadšením, přivítaly toto ohnivé vyznání. Preláti, ministři
a všechny autority s čestné tribuny, se bez výhradypřipojili k těmto
íspontánním: projevům souhlasu. Také kardinál Mercier dával nadšen_ě najevo svůj souhlas.“2)
_
_
Nezůstalo jen při nadšení. Hned na sjezdu byl vypracován konkretni plán práce pro nejbližší dobu. Dom Beauduin se jako inspiráv
tor hnutí »ujal vedení a za dva měsíce vyšel v Mont-César první sešit
La. vie liturgique, liturgických textů týdne s jejich výkladem. V několika měsících vycházely už v sedmdesátitisícovém nákladu. _ 9 _
`První část 'mechlinského programu: lidQĹVý misál všem, se”za‹Ť"*ala
uskutečňovat. Současně se pustil neúnavnýC_,dom,Beauduinv do dalšího
úkolu: seznarnovat słpodstatou, -s duchemlliturgzie. Jeho postup .popisuje historik ~liturgického~hnutí takto: „Dom Lambert Beauduin pochopil, že je nutné začítpředevším u kleru. Nejen proto, že' klerus
má 'možnost působit na' lid, ale především proto, že kněz je dispenz
sator mysteriorum, rozdělovatel nadpřirozené energie, jížpráve
hnutí- chtělo, učit užívat... .Začal tedy hlásat -své názory především
farářům. J sa nadán mocnoupřesvědčivou silou, získal vbrzku veliký
vliv na své světské spolubratry. Kněží Z Belgie, Francie aHolandska
odpovídali na. jeho -výzvy a připojovali se k novému hnutí. “3)
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1) ,_D. A. Robeyns: Les débuts du mouvement liturgique, článek
v-fQu_estioIis liturgiques et paroissiales, roč.l1934ﬂ,,›str. 287. je _
_
_: _Í2) A. Robeyns,1.c. str. 290. J
_
_
_ ˇ
1_3)'iO. Bousseau OSB: Histoire du“m“ouvement liturgique,: ed. du
Cerf, Paris 1945, str. 223-ž-4. ._
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_ Zakrátko se Stalo hnutí hybnou pákou belgické,-j francouzské a holandské mladé Církve. Jim dýchá moderní francouzský apoštolát,
jehož průbojnost a sílu ohdivujeme.
_ _
A mladé bohoslovecké srdce, oslněné tímt-o ruchem aa dechem
Ducha svatého síly dob apoštolských, .ptá se s bolestí: Jakse mohlo
stát, že k nám tento van Boží nedolehl, že u nás je stále tak mrtvo
aticho jako za časů starých pokojných dynastií?
To, co se u nás v tomto oboru dosud dělo, patří vesměsdo prvního
období liturgické obnovy,4) ve které se na studium -liturgie pohlíželo
jako na soukromého koní-čka, luzçuﬂsní libůﬂstku. Zeisklutečného hnutí,
které postupně zasáhlo V různé intensitě* celý kře`s”ťa'nský svět, které
našlo samostatné, čilé centrum v našem nejbližším sousedství -- Parvv
schově Klosterneuburgu u Vídně,Z tohounás nenajdeme téměř nic.
Snad občasné pošilhávání na stránkách kněžských časopisů po různých ,,nov_ých pastoračních methodácrlff, které budí 'ifětšinou jen nechuť ke ,,stálým novotám“, protože tu chybí rámec, předběžná průprava a' růst Z ducha 'hnutí,které jevětšině našehokleru neznámo,
_ A přece je nám Klosterneuburg tak blízko Zeměpisné a Francie tak
blízko kulturně- Nebude nám historie toto ,zaspání vyčítat stejně
trpce, jako tmy dnes vyčítáme svým předchůdcům, že nedbali nahá:
dání a napomínání papežů Sociálních encyklik?
., _ _ P J _ Q r
__
Kdybychom měli i u nás speciální liturgický časopis, liturgické
ústředí FS edicí-eeodborných i populárııích liturgických knih, ježbychom mohli studovat, byloby snadné pracovně využít bohosloveckého liturgického sjezdu.

9

_

_

_ J f

_- ,Musíme se však do toho pustit i tak,“ tím houževnatějia důkladněji, abychom dohonili zameškané. Především je -nutno seznámit se
S tím,_co u nás v tomto oboru i,vykonali7Kupka,Schaller, Cinek, Čala,
Dacík, Vykoukal a jiní. Vyškrabat v knihovnách Staré ročníky Paxu.
Je v nich roztroušeno mnoho ,dobrých článků. A pak studovat a pře-_
kládat cizí literaturu. 9
9'
A r rA 9
A
Při tom nezapomínat učit se žít v duchu liturgie a sžívat se co nejﬂ
dokonaleji s Tělem Krist`ovým, s Církví svatou a katolickou.
_

X4

n
ì

ft) 'Používánftui rozděl.en'í_ vývoje liturgických snalınna dvě hlavní
etapy dle O. Pxousseaua:"první od dom' Guérangera po' Pia X., pří;
pravná doba soukromého studia. Druhá od“ Motu proprio Pia X.
Z r. 1903,-representovaná třemi“hlavníI11i_klášterními centry: Montﬂz
César, Maria-Laach a-Klosterneuburgem.
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d TnIlPILrn13 PRAVÉ KATOLÍCKÉ AKCE.
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1“ List sv. 'OtceÍŤPi_a Xllrarcibiskupovi v lVIontré~

.alu Msgre; Jozs, Charbonneau ke kongresu J.O. C.
`- v ,Montrealu 194ﬂ7.“--“ Osservatore Romano 15.

ó. 1947.
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í._.Kon~gre.s_ l\/lont,realu
jim (=__pracovníkůmL,v dělnické K. A.) bude
ﬂtakçé přílež_it_o_stí_. “a.by*7zn-of‹vu přìemýšleli ío"j'vel_k-ýc-h` zásadách, které
;maji_vÍés_ti__j'ej_ich»vý›ch“ovu a“ jejich horlivost. '
v
1; Jakoj_z.Íáklad:__ solidní- znalost pravd svaté víry. jež jejich
studijní kroužky' ve sobě fprohloubí 'a upevní, neboť i nejušlechtilejší
_s_nah_y_ byly by -1,-bez L-.ìsvětjla zje"ve11é nauky jen vzplanutím slámy
.anebo iluS;Íš^ '

9 '_

_' “

9

'

-1 2. věrniéuskuftečňován-í křesťanské mravnosti, živené
častým. přijímáním .svatých Svátosti, jimižse čerpá milost přímo
fu pramene;
" =
a
V i
__
3. _velk_Ĺé přilnutík Cír`kv'i~--Q,,sloru,pu pravdy“ (I- Tim.
3„_i“15)f_'-'-“'-×s[k rze hie1°aI°C“11ií^, .V níž je uložena autorita Pána na~
šeho Ježíše Krista.
'
í V j :_
R i
v
9
To jsou po,ds'“tat;_n'é_ poydmiínky k`a_ždé; _opr'avdOVfí_ Katolické Akce, jíž
__n1"ají__lai,ci_,sá_1n;i sebe vz'-»dělati “,,'kr`álov_skélkněžstvďf, jak praví inspir_ov“an`ým_ 'obrazem sv. Petr; 'Mladí dělníciaıinladé dělnice: jsou k tomu
,zvláště povolání. Neřekl Náš předchůdce Pius* XI. blahé paměti,__ye
.svénier jslavněm“ okružním listě ,,Quad_ragesimol_ _anno“, že „apoštoly
Ťdělníklů___budo'u;dělI1íciŤ“›?‹ Velké hnu'tí~J. O. C. to "právě dobře pochopilo, a výsledky, na nichž bude mocistavěti kongres v Montréalu po
bohatém ob-dobí_;Ífzkušeností, 'budou Ťnejpřesvědči-vějším“ důkazem" výtečnosti tohoto apoštolátu." -~ ~~
'
_
s
9
“
n

1

_PovI,NNo«sf1`I Di_\IEs_N1fcH KATOLÍK Ů.
_
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:Rozhlasový projev sv. Otce Pia XII. 'k národnímu francouzskému eucharıstıckemu kongresu
v Nantes 4. července 1947. --:Osserv. Rom. 6.
_ 7. 1947.

_

“

Směrnice, které od nás očekáváte v této tak vážné chvíli obnovy
Vaší vlasti, dají se shrnouti do slov, která Božský Spasitel_prpnesl
ke svým učedníkům při poslední večeři, kdy ustanovil Nejsvetejsi
Svátost, již dnes Váš kongres v Nantes oslavuje. Co jim rekl? ,.Ja
jsem vyvolil vás __., abyste šli a přinášeli užitek“ (Jan 15, 16). Zve
vás tedy k apoštolátu...
^
Křesťan nemůže nikdy zůstati netečný k l U344 ľ"$<CD ní
ˇ zla. Osud
W ˇ,__vaší
Ťvlasti je ve vašich rukou.. kněžíiula-ikůi_ vás- vsechuvktervı zljete
z`_'Krista =_a__'chcete se p__ˇı_`_o_“něho ob_ě_t0v_at; Ale_nezapo[mente, ze jehu
“mÍet_h“od'y~__a“~j e_h“_,oji,.~_duch se I_,n_eří"dí:"_zá“sa_dam1'_“'sveta; K-r«esfau není
s“tI*a11íke-_m,“šnení_“n'ep“řítelem 'nil<_Qlí,l0,, I1€'Š11f=IŽÍŤ 530 Í_ľ1I1IÍłf;I1ëľ(1 Za_(lI1`YFI1
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tak jako V prvních dobách, potřebuje Církev především_.více svědků
nežtapologetů, svědků, kteří by dali celým -svým“živo'te1n zazářiti
pravé podobě Kristaja- Církve před očima pohanského světa, který
je obklopuje. Těmto inespočetnýni licl"em.;v jejichž srdcich se nevěra
Snaží udusiti každou “n'ábožeí'ískou touhu. bohudíki__marně, iodhalíte

bpžský půvab a něhu Spasitelovy lásky. Milujíce je všechny stejnou
laskou, budete tlumočıtmateřskou něhu Církve ke všem utlačovaﬂ“

nymasvedenym.

_

_

-

7

ˇ

__ Ukazete jim její zářivou so"ciální»~naukul” tímıíže j' budete“
vysvětlovat a především tím. žebudete podle jejich zásad žít a jedl-7
nat: jedinéona může rozřešit všechny jejich mučivéproblémygj. “ 9
- Tak se stanete apoštoly naší ınodlerní-společnosti. ˇÍ
S ` “ ›
`
P-Í

BOHOSLOVECKÄKRONIKA
SVĚTOVÉ BRATRSTVÍ BOHOSLOVCŮ. “”
_ Francouzští bohoslovci volají ,vefv svém časopise Servir
(listopad 1947) po vytvoření světového bratrství bohoslovců: _,,_Národye
jsou ještě příliš daleko od 'sebe a ,me'zin.árodní.organisface lpokulhávají. Chybí jimi jednotící ,princíp“:, Kristus- __ _
~ i
n Je na nás, abychom jej' přinesli. Vytvořme světové bratrství
›b O h o slo v c ů. U čme se navzájem peznávat' a milovat. i
O
"
i
“ Zítra se zrodí světové bratrství kněží. Pozítří z něj vyroste účinně
ľbratrství křesťanů“ celého .světan Církev, jako kvas” v' těstě ůuskut"eč'ní
Společenství národů.
U
'
L
`
~ J Je to' příliš troníalé? Nei S Kristernˇnení nic neınožnéhoilı' Omnia
Possum in E0 quime Confortat.“
9 7
~ .
_
` __
Bohoslovci z USA ia: z _Kana,d_,yf_se letos: sjeli ve dnech 23. až
28. 7. V MOntré_alu.` Na společném _,Studijním týdnu
° projednávali
-otázku. jak se co nejlépe připravit na tuto podstatnou Íčást svého
budoucího poslání.:-Sjezd byl schválena vřele idopor`uše__“n episl<opá_~
tem obou zemí. CeláíCírkev iinusí pv -dnešní'Ích` dobách. víc než kdy
jindy steině: smýšlet i jednat, Ovocem sjezdu bylo nř'edevš_Ím_:_“vzá-_
jemné obohacení výměnou zkušeností a názorů. Také seminární
kroužky se zabývají především Katolickou akcí. Ústřední organisaf“e
FOGAS (Federation of Catholic Action Seminars) koordinuje a řídí
práci kroužků KA v jednoltlivých seminářích.. Ústředí FOGAS ses
stává: Z předsedy-jáhna. duchovního rádce-kněze, ,a _zá_stupců "semiż
nářů. Ústředí vydává také bohoslovecký časopis ,,'Fogas“, V němž se
debatujeo aktuálních otázkách KA.
~
B”ay,onštíĹbohos'lovci píší »o návštěvě kněze 'z pařížské misie
vjejich semináři: ,Ukázal nám, vjakčm duchu se vnjmisii pracuje.
Ve skupinkách po dvouçnebo po třechsé kněžiˇpokoušejí ne o jed,-_,
notlivé konverse. aleo* vytvoření křesťanských„společenství ve zcela,
pohanském prostředí.QProto se připojí ke skupině dělníků, pracujůí,
S nimi, mají účast n na všech jejich nesnázích i_souž_e_ních a vydávüił
tak; svědectví o sku«tečfnéIIi 'křesťallském životě.'*P(omalu za tfakřka
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instinktiovně.. se kolem .nich vytvářejí ohniska, toužící napodobit je-v
jich příkladnou lásku. « P
r
'
*
_
P P
_
Tento) duch, nás uchvátil. Především jsme poznali příklad kněžského života, který se zcela dává duším. Kněží-misionáři uskutečňují
plně kněžství Kristovo především svým způsobem života uprostřed
lidu. Kolik odříkání to předpokládá! Jaký boj S vlastním sobectvím!
Je jisté, že nabýváme svou výchovou mravy a způsoby lidí vzdělainých, ,,buržoasních“.Potrpíme si trochuˇna komfort, dobrý stůl, lepší
společnost. Ale máme-li získat duše, musíme dávat příklad životem
prostým a chudým, mít účast na starostech a trápení druhých. Mu~
isíme proto od sebe odvrhnout vše, co nás od lidí vzdaluje.
Nepomíjíme ty, kteří jsou méně vzdělaní, jako by byli lidmi méně
zajímavými? Ježíš se však nevyhýbal zástupu, rozmlouval s žebráky
a; zaučedníky si zvolil prosté a nevzdělané rybáře.
či
. Ano, vzdálili jsme se od prostých lidí. A proto se chudí. lidé vzdálili“ od Církve. -- Snad se rýsuje v těchto příkladech plného .kněžského života spojeného S životem dělnickým nová reforma v samémřlůně' Církve.“
P
“ ~
. Bohoslovec Že Savony I-iw CIJ< e: Bohoslovecké organisace v ital~"U
ských semináříchise Sjednocujı. Hnutí vyšlo z Albengy pod názvem
,,La Fucina Apostolica“ a šíří se do všech seminářů. Na příští prázdniny se připravuje celostátní sjezd italských bohoslovců.
(Servir)
Z amienskélřo bohosloveckého časopisuì „Erııtre nous“.
V článku: Reforme des seminaires? cituje M. abbé Boulard poznám.
ky faráře, který .píše svým“ spelubratřím: ,,Lze říci, že přechod ze
semináře do duchovní správy vyžaduje skutečné přeměny myšlení,
úsudku, chápání i bytí. Přeměna. nastává pod ,údery skutečností.
Tato disharmonie života v seminářia života v duchovní správě by
byla méně nebezpečná, kdyby kněz nebyl nikdy osamocen, avšak
můžeme říci, že od svého odchodu ze semináře a zvláště od ustanovvení farářem je ponechán neustále sám.“ -- „Entre nous°Ť vyzývá
mladé kněze, aby napsali svým mladším bratřím v semináři své
zkušenosti, jak se u nich proměna podařila a si jakými obtí-žemi se
venku setkali. I nás by zajímala podobná anketa. .
. s
v .
Celostátní sjezd rakouských bohoslovců se konal v“ červenci
ve výletním pensionu Ortv Solné Komoře (Traunsee). Na thema:
duchovní Správa a pastorace ,mládeže přednášeli známí univ. profesoři i praęktikové Z duchovní' správy. Také letošní Sjezd, podobně
jako i loňský v Seckavě, splnil dvojí úkol, který rakouští bohoslovci
těmto sjezdům určili: Vzájemné sblížení bohoslovců 'ze všech diecésí
a společné projednání časových bohosloveckých otázek. '
`
i
“
P (Linzer Kirchenblatt.)
Přípravný výbor sjezdu katol. bohoslovců ČSR~ bude brzo
zasedat, aby určil thema a místo sjezdu. ]ak dosvědčují referáty
zs, ciziny, je myšlenka jednotící všude živá, překonávají se závory
diecésí a dokonce i hranice států. Naše .Sjezdy mají už starou tradici. I dnes mohli lçąychomv na ně být právem hrdí. kdyby nebylo
postoje slovenských bohosl_ovců. ]Sou ,zřejmě rozhodnuti po společném časopise Zavrhnoutii společný sjezd. Na písemné výzvy Prı-
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pravného výboIfu,_aby“ se zúčastnili "ö P'-.t< ì-iw pravina příští sjezd, dosud
neodpověděli. Jen bohoslovci ze Spišské Kapituly. slibují, že iv .blízké
budoucnosti spolupracovat budou, _,,'ale nateraz nemožem'e sa Í definitivně vyjádřit“. KriSst_ufsoZn'aičil za kritérium. svých prvých učedníků vzájemnou lásk_u_j.».`.'()_remus pro'invicem,_fratres!
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Chtěl bych vyzvat všechny spolubratry Z ,našeho i ZP ostatních
seminářů k čilejší vlastní tvorbě. Jednak zní t_ed`“nadpis“Musea
„Časopis katolických bohoslovců“ a ne „Časopis pěti„nÍebode'seti
bohoslovců“, jednak máme přece každý 'nějaké zkušenosti, ideály,
vědomosti, podněty.-Nebojme se s nimi .vyrukovatna veřejné. kolbiště, jímž by se rádo Museum stalo. Vždyttím můžeme druhým
i sobě hodně pomoci! Už tím, že aspoň poznáme, jaká ta úroveň
dnešního k/něžského dorostu“ opravdu je, že se naučíme nést odpovědnost za svou práci a že 'se pocvičíme V pokoře (poznáme J-totiž
brzy, oč těžší je něco udělat než Zkritisovat). -- To jen tak namátkou, těchkladných stránek bude mnohem -více. 'Jen se zkrátka nebořme psát! Závazek ksřesťanskéľlásky nám přece Ídává záruku, že
"náš příspěvek, který v potu tvá'ře““sesm_olíme. nebude. ztrhán za
každou cenu, že nebude odsouzen ve Srovnání s“č»lánkem třebas
Maritainovým, jehož 'překlad bude v témže čísle 'l\/Iusea, že autor
nebude zařazen mezi naivky nebo hlupáky, objeví-li se v jeho práci
nějaká upřílišněnost či nedomyšlení. 'Bohoslovci přecedovedoutole-.
rovat názory druhýcha vážit si i. zájmů,'které náhodou. jimrprsávě
nesedí. Pomozme .tedy všichni vlastními.příspěv_ky, aby se ČKŠB
-Stal opravdu_ČKB. _
P
r
4
“ ' É
z
Tím nechci »nijak podceňovat výplň Musea překladytPře.k.la..d=aèz
telská činnost má jistě mnoho kladů, ovšem i ví ní vězí určité
nebezpečí. Znamená-li překlad mnohého cizíhoautora velikýgpřínos
do české bohovědné literatury, uvažme také, že «naopak“hodně«prací
+- třebas li slavných spisovatelů _-e přenesených Z úplně jiného prostředí, ztrácí u nás mnoho ze .své životnosti a nás, bohoslovce, vesměs
S nevalným dosud. rozhledem a skrovnouživotní zkušeností, lehce
uvádí do planého estétství a verbalismu. Snadno se nám takovédíflo
stane brýlemi mámeníasvede nás nahlížeti na život netak, jak jej
u nás Ív jeho kladech či záporech žijeme, ale tak, jak se jevilv cizím
prostředí cizímu autoru. Pak často vyumělkovaně a se zbvytečnou
složitosti přistupujeme k_ problémům, které vlastní život_ (a také
kniha života _- Písmo svaté) řeší prostě a. jasně. Stáváse nám. že
zatím_ co pokukujeme Závistivě po cizím, roste V nás nespokojenost
S našimi poměry a lehce zapomínáme, že náš náboženský život sepo
nejedné stránce cizině vyrovná, někde jii předčí.
_
J Na to si, myslím, my bohoslovciˇmusíme dát pozor při Studiu cizí
literatury, aby nám přinesla pravý užitek, abychom sevyhnuli osudnému úskalí, kde „poznání nadýmá, láska., však vzdělává“ ja neobnovovali ve svých řadách rozdělení, které u -Korinťanů tolik kárá_
Učitel národů. Nezapomeňme: „Jápak jsem Kristůvl“ Vlad. Vlček.
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Z DOPISU REDAKCI.

,Přišlo první číslo Musea. Ihned se dávám _do čtení, vždyť jsem
netrpělivě čekal již několik týdnů na bohoslovecký časopis. Byl
jsem jedním Z těch, kdo se o Museum nestarali a jimž bylo, snad
právem, v posledních letech trochu odlehlé.
r
Celé číslo jsem přečetl opravdu jedním dechem, přiznám se, že
jsem četl odzadu. Číslo se povedlo. Zaujala mne hned obálka. Museum
ustoupilo do pozadí, tož i obsah je třeba oprášit od všeho musejního
nánosu. Uvnitř na desce nalézám upozornění, že časopis bude při-»
nášet překlady àze světové bohoslovecké literatury. Pokládám to za
správné, abychom se mohli poučit Z toho, co a jak dělají jinde, každý
nezná více jazyků, aby si mohl přečíst originál.
J
_ _ Y
»Programový článek je dobrý, věcný, snad poněkud dlouhý, což
v dnešní době rychlého životního tempa unavuje a jak to už bývá,
,,»semenčíci°i` všechno dlouhé uvádění prostě nečtou, ale kritisují.
Abych mluvil za sebe pravdu, přiznávám, že první poválečný ročník
Musea mi nevyhovoval, ač jsem byl tehdy jenv prvním roce. Loňský
ročník jsem vůbec nečetl, ze zaujatosti k dřívějším číslům, což považuji za chybu a otvřeně se k ní přiznávám.
_ 1
Í Rád bych připomněl spolubratřím, zvláště těm, kdož odmítli
Museum, že S předsudky v; životě daleko nedojdeme. Chci-li něco
kritisovat, musím nejdříve dobře vědět, co mám kritisovat. Je-li
dnes mezi bohoslovci nezájem O věci bohoslovecké, jaký bude zájem
o věci knežské? Často se zdůrazňuje", že kněz musí V dnešní době
bojovat v jednérucesevangeliem a v druhé s novinami. Jen si přizıiejme, jak to dnes 'většinou Vypadá v našich řadách.“ Sejdou-li se
dva neb `tři, tu je jejich pravděpodobným thematem debaty kritika
představě-ných, spolubratří a kněží. S“ klidem mohu říci, že to jsou
všechno p'lané"kritiky. Nesledujeme současný běh událostí s dostatečnou přípravou na boj s těmito skutečnostmi. Jedni si vůbec událostí ve světě nevšímají, jsouce pohříženi do tajů vědy a pachtíce se
za- pozlátk-em slávy složených státnic, druzí debatují, kritisují, ale
nedělají Závěry ze skutečnýchifaktů, snad pohubují na zkaženost
světa, na poměry a dost... To však nestačí! _Je více než třeba zaujmout kladné stanovisko ke- všem událostem, zaujmout postavení
bud' obranné, nebo bojovné. Proč se nesejít a nepromyslet příčiny
vsech dnesních problémů, ke kterým musíme jednou zaujmout stáníovisko, až nás Pán po obdaření kněžskou ,mocí postaví na frontu?
_V0ják se cvičí nejen theoreticky, posloucháním přednášek o nepřítelı, o druzích moderní války, nesleduje jen nákresy zbraní, ale
zbraň musí vzít do ruky, musí ji umět rozebrat, sestavit, musí cvičit
přískoky a všechny ty nutné cviky k boji. Dlouho se prakticky připravuje na boj. Kdyby ,šel do boje vyzbrojen největší theoretickou
vojenskou vědo~u,bez praxe. tu by asi mnoho bitev neabsolvoval se
zdravou kůží._'A co my? Zda nejsme Kristovi vojíni? Nemusíme bojoêvato duše, své i svých svěřﬂenýchse světemas ďáblem? Myslíš, bratře, že na to stačí jen ty vědomosti, které stačí ke státnicím?
Jdeme životemﬂslepě, díváme se na vlky jako na beránky, aniž by-_
2"!!
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ęhom v nich viděli nebezpečí. Je třeba víc život žít, více vidět a přemfýšlet a také jednat.
i
i -Nám, litoměřickým, se vytýká, že chápeme život jinak než ostatní.
Často jsem se zamyslel nad touto výtkou. Velmi živě si připomínáme
Slova J. E. ndp." arcibiskupa, která nám říkal ještě jako rektor zdejšího semináře: ,,Pánové, více života, vám schází životl“ Nevidím život v tom, když někdo považuje porušení seminárních stanov a případně odpor k představeným-za hrdinství. Život je radost, láska, činit
druhé štastnými, pomáhat si. Pomáhat si i V řešení problémů korigováním názorů., Úkony zachovávání seminární kázně konat z lásky.
A hlavně v_eselost, vždyť svatý smutný je smutný svatý. Je třeba
ukázat se takový, jaký skutečně jsem. ne ukazovat navenek svržtou
tvář a v duši chovat předsudky.~a trpkost. My, litoměřičtí, vidíme
snad až příliš jasně to,~co nás čeká, žili jsme celý rok v tomto prostředí a můžeme směle říci, že jsme se odhodlaně připravovali a připravujeme na všechny úkoly, které nás čekají. Nejsou toﬂúkoly
malé. ale zmůžeme je jen s pomocí Boží a s veselou myslí.
_
vProto nás bolí, když vidíme tů nevšímavost a snad i pohrdání
Svých vlastních spolubratří. Nemyslíš, milý bratře, že z toho roste
ikněžská nenávista neláska, která je na knežské cestě velikou propasti? Jak máme hlásat lásku jiným, když ji sami nemáme? Jsme
syny jedné Církve, údy jednoho mystického těla Kristova. Máme hlásat Krista v jedné, společné. vlasti. Hranice farnosti a diecésí nejsou tak neprodyšné, jako hranice státní,
nýbrž fluktuace obyvatel je značná. Proto i naše zájmy musí být
společné. Hoří-li stavení souseda, nebudu se nečinně dívat, až chytí
i moje, ale půjdu pomoci hasit. Zájem sousedů se dotýkáii mě. Není
v našich zájmech něco společného? i
“
_
_
Odbočil jsem trochu daleko, ale vede mne k tomu jen láska. Rád
bych probudil ve všech spolubratřích zájem* o naše společné věci,
tedy io ČKB. Když se někomu nelíbí. proč ihned nesednea nenapíše něco, co by se líbilo všem, co by Museum pozvedlo?_Plané kritisování ještě nic nepostavilo. ani žádný časopisnezlepšilo. Nemyslíš,
bratře, že jací jsou bohoslovci, takový je ii jejich čaˇsopis? To bych rád řekl všem.-těm, ,kterým se Museum nelíbí, aniž
by je vůbec vzali do ruky, natož rozřezali a docela přečetli. A ta“-_
kových je věru dosti- -“
'
i
I
Josef-Hádek.

Praha-Litoměřice. Jak již bylo
oznámeno, byl litoměřický semınař dočasně přeložen
A
do_Prahy,
proto zasíláme zprávu společnou.
Příštím rokem oslaví Karlova
universita 600. výročí svého založení. U nás se to projevuje už
letos tim, že se Začínáme aktivně
zúčastňovat pražského kulturního
života.
_

_ 12.se zúčastnili
S3-9 jsme
předn °nä2:‹
odborníka světového
-jmena
'
slovanské
_
otázce Dr
Grıvce o činnosti sv. bratří Konstantina a Metoděje. 4
V neděli 9. listopadu přednášel
v posluchárně bnohosl. fakulty dp;
J. Gabriel o práci mezi ministranty, o niž mají bohoslovci veliký zájem.
ČI
_
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11. listopadu bylo provedeno ve
Smetanově síni Obecního domu
Verdiho Requiem kterého se zú-častnil skoro celý seminář.
15. listopadu byli jsmena slav_
nostním večeru, který byl pořá-dán v předvečer :svěcení nového
biskupa litoměřického J. EX. Dr
Štěpána Trochty. Slavnosti se zúčastnili všichni biskupové a řada
význačných hostí.
“
Neděle 16. listopadu je nezapomenutelným dnem pro všechny
litoměřické bohoslovce, nebot
v teniden přijal biskupské svěcení litoměřický p. biskup. Litoměřičtí věnovali k jeho konstekraci duchovní dar, skládající se
ze mši sv., sv. přijímání, sv. růženců a vyprošovali hojnost Božíhotpožehnání pro jeho těžký
úkol a protjeho posvěcené ruce,
kteréˇjednou bude klásti i na
jejich hlavy. l

Týden od 17.-22. listopadu je
prožíván v „radostné práci .a_ přípravě na intr'onı'saci- Ve _středu
odjíždí 6 _boh`os_lovců_ do Litoměřic, aby pomohli při přípravách

k intronisaci. V sobotu odjiždějí
všichni litoměřičtí, aby byli mezi
prvními, kdož přivítají nového
pastýře na půdě diecése_
. 23. l_istopad -- slavná intronisace. Chápali jsme význam a vážnost okamžiku a modlili se vroucněji než kdy jindy za toho, který
přichází“ ke stádci, které bylo doposavad bez pastýře. Odpoledne
byla uspořádána slavnost v městském .divadle K. H. Máchy na
počest p. biskupa. Slova „hlas
jeho kleriků chtěl by mu říci, že
ůjde radostně za jeho rozkvetlbu berlou, aždo skal udeří, by
.vy-tryskly prameny víry, a cestu
ukáže“, která- recitovalo malé
stádečko jeho bohoslovců, .zněla
jako přísaha.
'
53

- 30. listopadu zúčastnili jsme se
oslav Karla IV. ve svatovítské
katedrále. c
0
i
1. prosince-jsme opět navštívili
Smetanovu síň. abychom“ se zúčastnili koncertu mužského sboru
katol. akademiků Moravana.
3. prosince přednášel v aule fakulty P. Dr Arnošt Žižka 0 americkém katolickém životě.

« í

-7. prosince uspořádaly o'bat semináře společný mikulášský .večírek.
i
Na* svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie zúčastnili jsme
se Oratoria sv. Vojtěcha opět ve
Smetanově síni.
" . “
Přednášky končí pravděpodobně 20. prosince.
.
Ji. ~
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České Budějovice. Brzy po zahájení školního roku byl zvolen
nový výbor. bohosloveckého spolku ,,Jirsík“, jehož předsedou se
stal br. Šmákal. jednatelem
Flossmann. -Potom se také rozběhla práce v jednotlivých kroužcích (hudební, pěvecký, junácký
a jazykové hodiny). Začátek byl
dosti dobrý jako každoročně, ale
s časem ubývá _zájmu. Jistě by
bylodobré si vyměňovati navzájem zkušenosti Z kroužků, metodu práce i obsah. Nechceme Si
nic zatajovati' a -jistě bychom
rádi přijaliradu, poněvadž stav,
jaký je dosud, nás neuspokojuje.
V době, kdy byl českobudějovický stolec biskupský uprázdněn., nebývali jsme tak často
v katedrále; nyní je funkcí daleko více a některé z nich vidí
všichni Z nás po prvé. Jsou to
však povinnosti radostné a těšime se na ně. _
_
_
Začátkem října Světil náš pan
biskup prvý kostel ve Čtyřech
Dvorech u Č. Budějovic. Také
tohoto obřadu se někteří, bohoslovci zúčastnili.
r
J
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V listopadu odejel pan biskup
nan návštěvu do Říma. r Provázeli
jsme jeho cestu Svými -modlitbami.üJeho líčení pobytu ve Věčžnémf Městě a hlavně* audience
u sv. Otce se poslouchají v hlubokém dojetí.
P s '
- 9.' .listopadu při své návštěvě
v Č. Budějovicích k nám promluvil p. Jan -Kuncek, okresní
školní inspektor MŠANO, několik
velmi upřímných slov o součinnosti kněze S učitelem a p. Josef
Vlček, generální sekretář MCM,
‹o práci pro katolické řešení školských otázek.
_
_ 11. listopadu nás zaujal pan
Karel Fidler, zdejší továrník,
svzým krátkým filmem, kterýsi
çpořídil při zdejších slavnostech
svatožvojtěšských. “ “
1 A
_ 24- listopadu jsme navštívili
přednášku básníka Jana Zahradìníčka as 29. listopadu večer Svazu přátel USA, na němž promluvil náš vzácný americký krajan
Dr Žižka OSB. Dr Žižka navštívil
též náš seminář a řekl .nám několik cenných slov o způsobu
.americké ipostorace.
Podobně jako naši brněnští
'spolubratří pracuiemei mv v seìminářské knihovně. -- Máme to
ovšem trochu moderněji .zařízeﬂno, totiž pracujeme ve Směnách,

4

É.“

kterým říkáme ,,knižní brigáda“.

Musíme také přiložit občas ruku
.kdílu i v práci se dřívím; vyložili jsme si je sami Z vagonu,
složili v semináři a nyní jsme se
stali dřevorubci Z povolání. -Bratři ze 4. a 5. ročníku prodělávají kurs I"'$< N ení motorových vozidel a těší se na praktické jízdy.
První týden v prosinci jsou
v semináři opět řemeslníci, aby
konečně zasadili nová' okna na
místa, kde kdysi bývalyzokenní
tabulky a po náletu v březnu
194.5 prkna a papíry. Snad to
P-*\

Q

Í

trvalo proto tak dlouho, že jde
o barevná speciální okna kostelnı.
_
_
Nyní už zpívame roráty a těUJ< F-I\ mese na vánoce. «
Jos. Slechta.
I

_

_ Hradec Králové. Na počátku
nového školního roku vytkla si
Brynychova jednota za úkol pokračovati vhorlivé činnosti svých
předchůdců, kteří--se v mnohém
zasloužili o rozkvět jednoty. Z rozmanitých sekcí nejvíce působí
odbor sociální a debatní; sociální měl působivoupřednášku kol.
Landy O dělnické otázce, debatní
pak pořádá týdně pravidelné
schůzky, vv nichž se probírají
vhodná themata z našeho kulturního a katolického života. Vedoucí debatního odboru přihlíží
především k těm námětů-m,z jež
zasahujípřímo do budoucí naší
pástorace.
` 1
_
Tak hned první námět ,,BohoSlovec a jeho poměr k pastoraci“
na-šel vřelé pochopení u četných
účastníků, kteří- svými dotazy naznačil_i,. že si všímají .dobře „všech
prostředků, jichž se musí v moderní pastoraci použítí.
› `
I druhé thema ,.Katolickoucharitou k duši člověka“ bylo velmi
praktické, neboť Ž předpokládá
účinnou lásku k bližnímu uvšech
křesťanů, především však u katolického kněze. Proto je nutno
pěstovat vzájemnou lásku vase“mináři a ta se přenesedo naseho
kněžského života. -- Akutní thema
„Křesťanský světový názor“ osvětlilo dnešní světové dění
charakterisované .dvěma hlavními proudy, materialismem a Spiritualismem. -- Živá ldebata svědčila o záimu posluchačů. -- Konečně neblahý zjev mezi katolíky, totiž uzavírání civilních sňatků, vysvětlilo thema „Sňatek církevní a civilní“ a uvedlo pro59
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středky, jak přivésti katol. snoubence ke stupním oltáře. -- Ještě
mnohá jiná themata budou na pro-

Prvé číslo" Musea bylo letos
přırato většinou velmi příznivěÍa_
vzbudılo značný zájem.
_

gramu, a musíme si jen přáti,

aby naši bohoslovci se vyzbrojili a ,,oděli se v duchovní zbroj“
v boii proti nevěře a lhostejnosti.
_ Náš seminář účastní se čile

Olomouc. ,,Stojan nás předešel
o mnoho desitiletí. Co hýbalo
Stojanovým srdcem, to je dnes
svrchovaně aktuální. Veliká las..

také kulturního dění. 14. říina

ka k Bohu a k duším a Z ni ply-

uskutečnil se náš zájezd do_Pra'hy. Kromě návštěvy svatovojtěšské výstavy, což byl hlavni náš
cíl, prohlédli jsme si svatovítský
dóm s jeho poklady, památnosti
Hradu a vykopávky kláštera na
Františku. -- 29. října zúčastnili
jsme se přednášky P. Dr Žižky
OSB v Městském museu o životě
našich krajanů V USA. Druhý
den uvítali jsme nadšeně Dr Žižku v semináři. Pověděl nám mnoho zajimavosti ze života amerických kněží a bohoslovců. Účastníme se též pravidelně všech
přednášek pořádaných-_ Kat. Akci.
Zahájil je 9. listopadu P. -D1“
Braito ,podnětnou promluvou“ na
thema: Kristus _- ano, Církev -nikdy. Na ni navázal 23. listopa-

noucí pohotovost ke konání dobra určovala směr jeho apoštolátu.

du P. Dr Urban. OFM subtılní

studií o cestě k Bohu a víře.
.
V misijní neděli. uspořádali
jsme malou akademii. na níž promluvil P. Šebela SVD. Současně
výstavkou misij ní literatury sna_
žil se kol. misijní referent probudit živější zájem o naši misijní
a unijní knihovnu. j
Příjemnou přestávkou ve stu-

diu byly skvělé exercicie, dávané P. Dr Šilhanem, provinciálem

SJ, od 16. do 21. listopadu, a následující svěcení (nižší a jáhnů).
Z Potěšitelným zjevem je letos
náš orchestr, který zásluhou -zvl.
kolesřů primánů. Z nichž je skoro
každý hudebníkem a péčí nadšeného dirigenta kol. Vopařila

k

duším nechť je také 'vaším

heslemv Jednotě.“
Č
Tak přesvědčivě mluvil strážce
naší Jednoty Dr Cinek na slavnostní členské schůzi 28. října t.
r. My, bohoslovci a členové Stojanovy literární jednoty, vděčllě“

a S láskou přijímáme slova_pana
Dr Cinka jako ideál a jako vzácné. duchovní zrcadlo. Podle tohoto zrcadla chceme po celýrok

É

zpytovat své spolkové svědomí.

4.

ł
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Pofzdoláni všedních překážek
sešli jsme se letos k společným

ıvn- n _n-. n

poradám až v památný den naší

t

prvni státní samostatnosti 'a zároveň ve svátek sv. apoštolů Šimona a Judy. Už sama dějinná
skutečnost, že 'památný den naší
první vydoﬂbyté národní svobody
připadá právě Ve svátek svatých

'J
1

apoštolů, mluví hluboce významnou řečí. Touto skutečnosti Bůh
jako by mluvil k národu naše-

1 Í

mu, -že není dobrým vlastencem,

›
l

kdo není hodným synem Církve
Kristovy. A V tom je zářícím vzorem arcib. Stojan každému Čechu, tím vícekatolickžěmu knězi.
Účelem prvni části schůze bylo
ideově prohloubit a .povznést čin-

l

1
l

nost v Jednotě, druhá její polo-

slibně začal svoji hlučnou ,čin-

nzost.

kroužků přednesii stručný pra-

_

Š
-I

živená velikou láskou k Bohu a

vice měla informovat celou -literární obec o připravovaném rozvrhu celoroční práce. Jednatel
Jednoty a předsedové pracovních

_ ~

.,„_ „. .ø. -. n-.,Q'-“

Ano, stálá pohotovost kl dobru,
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covní plán. Kromě umožňování
Ĺznávštěvy různých poučných a zá-

pad-ii, tak zv. Moleben. Literární
kroužek si bude všímat životaa

bavných podniků, jako na př. 16.
řijna,«kdy jsme navštívili V aule
filosofické fakulty Palackého university přednášku jednoho z nej„

o

lepších znalců slavistiky Dr Grivce a 19. října, kdy nás P. Kolář
ÍŤSVD, misionář Z Indie, seznámil
V přednášce se světelnými obrazys prací a stavem misií -V Indii,
-kde působil 13 let, vynasnaží se
Jednotaiuskutečňovat toto: Bok
194-8 přinese Jednotě několik vzácných jubilejí. 25 let uplyne od
Smrti velikého arcibiskupa Stojana, jehož duchoVní Vliv na
utváření kněžských srdci je čim
_-dále, tím Vice patrný. Vždyť lás-

-jka' smrtí nekončígona jediná ze
.Všech ctnosti zůstává i po smrti.

Ale tez nası Jednotě stále přibýLváspracovnich let. Ačiji bude 70

let, přece každým rokem rozmnožuje svou vitální sílu tím, že volá
.do svých. řad k. bratrské spolupráci nejmladší spolubratry. Tak
;i letos 28.` října jsme radostně
přijali za členy 25 spolubratří.
_ Tato dvě ˇ jmenovaná jubilea
.vyvolala v nás myšlenku vydat

ì

`_.`_

Kdo

metody

jeví

zájem

pastorační

mezi dělnickou mládeží, ten bude
navštěvovat Sociologické besedy,

kdo by chtěl rozšířit své srdce
písemným stykem S ˇkatolíky celého světa, má příležitost pracovat V kroužku esperantistů. Kolik nadpřirozeného dobra už vy;

konal pěvecký sbor 'olomouckých
bohoslovců, kolik neviditelného
světla ja tepla vnesl do prázdné
duše .dnešního člověka, to není
napsáno na žádné reklamě a žádné novinové recensi. Letos vzrostl
na 70členný útvar, který po prvé
účinkovalve svátek Všech 'svatých na ústředním hřbitově. Při
oslavách -,,17. listopad“ zpíval
rekviem V ” universitnim chrámu
Panny Marie Sněžné a' poslední
neděli po sv. Duchu při slavné
liturgii východního obřadu, 'kterou celebroval Otec Vaněčka- T.
J. K jejímu lepšímu pochopení
nám

přispěla ` jeho

přednáška

O Východní liturg“ii.ˇ že
Junácil se svou činností připravují na funkce duchovních Vedoucích těch oddílů, které nema-

Vněm bude obširněji zachycena
válečná etapa bohosloveckého ži_v-fota. Rovněž ˇ máme V úmyslu
s úctou Vynášet na světlo pastorační prostředky a zkušenosti ze
_ži`Vota“ Stojanova V cyklických
přednáškách.

jí žádného kněze, který by tuto
funkci mohlzastávat.
Ž
Ž V
iLáska roste každým dobrým
skutkem. Láska Vede k činům a
čin upevňuje lásku; Ó, jak Velice
záleželo našim Svatým Věrozvěsìtům Cyrilu a Metodějovi na školní mládeži. Takové myšlenky
jsme měli na mysli, když jsme
posílali do Bruntálu 1000 Kčs na
zakoupení křížů do školy.
a Í
Jak obětavě miloval ariscibiiskłup
Stojan studenty, o tom svědčí
snad nejvíce jeho „Mikulášský
dar Í Stojanova studentská ko-

jed-nbtlivé kroužky si V hru-

lej, zřízená při Palackého universitě, Vznikla z těžkých ama-

lých začátků a stále ještě naráží'

`
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Sušilova.

moderní

-V roce 1948 knižně jubilejní tisk.

bých rysech stanovily letošní
program. Tak na př. unionistický
kroužek se naučí V“mezich daných možností liturgicky spoluprožívat obřad a církevní 'rok
Východní Církve. Studuií s námi
dva řecko katolíčtí bohoslovci
z prešovské diecése, kteří prípravili s našimi bohoslovci zpívanou
pobožno-st k sv. Josafatu 14ﬂ.listo`.z

díla
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nahmotné obtíže, které majífvliv
i na duchovní život akademiků.
Jsme též studenti a také jsme udkázáni na dobrodini jiných. Právě proto pomáháme modlitbou a
pbdle svých sil i hmotné odstraňovat překážky duchovního růstu
Svých kolegů Vkoleji. Uspořádali jsme V semináři o Dušickách
Výstavu o životě a* díle arcib.
Stojana. Při té příležitosti jsme
umožnili sbírku 'na potřeby kaple
ve Stojanové koleji. Sbírka obnáší- 600 Kčs, něco k ní přidáme
ze své spolkové pokladny a koupíme svým _ -kolegům pěkný “ bílý
Ťornát. Fakultní spolek, V -jehož
čele stojí nově zvolený předseda
ctp. Zd. Bordovsˇký, přislíbil také
'na tento účel přispět“. Tím ,se
-utvrdí naše Vzájemné 'duchovní
společenství, jež jest -oživováno
neisv. Oběti.
_
'
Práce fakultního spolku se
projevuje mimo jiné- ve Svazu
Vysokoškol. studentstva V Olo`mouci,ˇ`* kde si fakultní spolek
udržel Významné postavení. Sám
J. M. Dr Fischer, rektor Palackého university, na valném shromáždění SVS, -konaném V aule
CM bohoslovecké fakulty, zdůraznil význam úzké spolupráce
bohoslovců s ostatními studenty.
~ Studentské slavnosti 17. listopadu byly slavnostně zahájeny
V neděli 16.. listopadu zmíněnou
již “ smuteční bohoslužbou (celebroval J.
-Dr
Cinek.) a pokračovaly' -na _ naši fakultě předáním
medailí pozůstalým po popravených olomouckých studentech.
Pc Vztyčení státní Vlajky před
'naší ' fakultou Vyběhla štafeta
ke hrobu Jana Opletala, jako symbolické uctěni památky Všech popravených českých studentů. Večerním koncertem brněnského
Moravana oslavy Vyvrcholily. -Vevýboru SVS má náš fakultní

spolek vedle _místopředs/edy tří
členy, předsedu dozorčí 'Érady ia
zástupce i_ smirčího soudu. _
O Vánocích se Všichni spojímemodlitbou se všemi spolubratry,
jak těmi, kteří se V seminářích
naší vlasti připravují naroznášení radosti a pokoje, tak S těmi,_
kteří už dlouho tento Vánončí po...
koj a mír roznášeji po našich
iněstech a`“eVesničkách. Kéž našemodlitba Vyprosí na Pánu Bohu
K-ristův pokoj a mir jak naší
vlasti, tak i celému světu.
' Brno. Alumnátního života pars“.
autumnalis je snad nejkrásnější
Z celého roku. Bohuslávkové,
ještě aprosyceni prázdninovým
ozonem“,'Í oddávají -se pokojně“
pěstění a šlechtění svých duševních potencí- Také Vyhlídka do
alumnátni -budoucnosti nepůsobí
zatím rušivě, protože temné obrysy semestrálníchzkoušek jsou
zcela zastřeny růžovou představou vánočních svátků.
V této době se také nejlépedaří alumnátnim kroužkům. Item
dva z největších svátků alumnátního propria spadají 'právě do
podzimního období: martinské
hody, na které se těší za-jisté í
představení, jelikož V .~ ten den
sejme obec s jejich beder tíži řizení domu a převezme do svých
rukou moc Vládní a privátkodár-.
nou; pak je svatého Mikuláše.
To jexvzácná příležitost předložit
si navzájem ústy Mikuláše Veškeré chyby a nedostatky. Letosnavštívil naši mikulášskou nadílku i pan biskup J. E. Dr Karel
Skoupý.
5
1
Misijní kroužek zaujal naši pozornost přátelskou misijní besedouzi středem programu byla promluva O náboženství t. zv. primitivů (první ze serie světových
dnešních náboženství). --ˇ Světel-
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anými »obrázky Ze života hrdiny
z Molokai P. Damiána byla beseda uzavřena.
_ ‹
jj Z mimořádných událostí v alumnátě -je třeba zaznamenat Slavnost' otvírání biskupského, gym'nasiaa -konviktu v Brně, při níž
.účinkoval bohoslovecký sbor.
Z význačnejsıch návstev Zaznanienáváme › přednášku P. Koláře
SVD, misionáře Z centrální Indie,
který nám vylíčil náboženské,
mravní a politické poměry ,ve
svém“ působišti. Potěšílo nás ujištění, že nový politický řád v Indii neohrožuje ždárné působení
křeslťanských misionářů čídomorodých kněží. -P. Václav Soukup, misijní referent APÚ, přednášel o svých zkušenostech Z cest
po Belgii, Holandsku a Švýcarsku ao možnostech, jak se dá
sırit unás Zájem O misie.
V

,z

'VI

V

V

„Obořiště. Po delší přestávce se
opět hlásíme. Celkový počet posluchačů na našem řádovém učili-šti činí 52. (I. roč. 4, II. roč.^11,
III. roč- 14, IV. roč. 7, V. roč 10,

VI. roč. novokněží 6.)
V _
Prázdniny jsme měli letos dostipestré. Byli jsme rozděleni na
dvě skupiny-za 30 bohoslovců- od-‹

jelo do jižních Čech do Libějovic u Ne«tolf.jic, .kde má našegikongregace' juvenát .çmalý seminář).
2,0 nás odjelo, S Dr Jarošemvdo
našeho .pohraničního kláštera .na
Horn' Matky Boží ju Králik. VKřálíkách jsme měli pest'riýľ'program.
Pracovali jsme ve 4 skupinách.
Jedna skupina kácela stromy
v klášterním lese., druhá dávala
zahradu do pořádku, jiná pomáhala dělníkům při polních pracích ,a konečně .poslední kácela
a bourala opuštěné . poutní -krám-

2.

ky__

p

._

iNaše práce byla odměněna 4
krásnými výlety. První byl na
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Praděd, kde jsme se mimochodem též srazili S táborem junáků“
pod vedením P.Nečase O. P. Druhý výlet jsme podnikli do Olomouce a na Sv. Kopeček. V Olomouci jsme si mimo“ jiné prohlédli S velikým zájmem -theol.
fakultu a seminář. V ,semináři
-nás provázeli vdp. P. Olejník,
vicesuperior a`Dr Luska. Odnesli
jsme si na semınářivelmi krásné
vzpomínky. Třetí výlet byl na
Kralický Sněžník. Nečekanou
ochotou_ polských vojáků byl
nám umožněn přístup na rozhlednu, která je jinak civilnímu obyvatelstvu nepřísıupná. Poslední
Zájezd byl do Hradce Králové.
Ubytování jsme byli po tu dobu
v semináři, kdež jsme byli ,velmi
srdečně ,přijati vdp. Msgre rektorem Doskočílem. Monsignore nám
též vymohl audienci su J. E.
,Msgre Mořice Píchy, Za kterou
jsme mu byli velmi vděčni. V se-1
mináři se nás ochotně ujali 4 kolegové'-bohoslovci, kteří nám uz
kázali seminář, a provedli městem.
Na, Zpáteční -cestě stavělo se
několik bohoslovců ve Staré,.Boleslavi, kde měli Zároveň příležitost uctít ostatky sv. Vojtěcha.
Velmi nás potěšilo, že jsme měli
letos možnost setkatise se Zá_stup'ci“ všech se-inářů. V V
_
š ,Zacatek školního roku jsme zaVI'

hájili 2. Září, žpoutínpa SV. Horn,

kde jsme měli Veni sancte. Na
.svátek “KriS'tat Krále navštívil náš

seminář ndp. arcibiskup Msgre
Josef Beran, aby nám posvěti-l«-14
naše nové Zvonky. Začátkem listopadu uvítali jsme ve svém středu
našeho ndp P. Generála, který
konal tou dobou v české provincii visitationem paternam. 9. listopadu- Zemřel nař Sv. Hoře P. Dr
Ios. Miklík, profesor Písma, který
pak byl převezen do Obořiště,
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kde za velké účasti kněží uložen
nd. panem arcibiskupem k věčnému odpočinku. Ze vzácných
hostí zúčastnili se pohřbu mimo
jiné prof. Dr Merell a' vdp Dr
Karel Kudr, vicerektor pražské-

světícího biskupa pražského. ..._
Uprázdněné místo, po zemřelém
Dr Miklíkovi Zauj"alDr Konstan-

tin Miklík. 8. listopadu jsme vy..
slechli přednášku P." Dr Urbana
na thema: Katolická akce a pø..
stoj řádového kněze ke katolické
akci. Přednáška se .nám _ velmi
líbila. Nyní se těšíme na návštěvy dalších význačných osobností.

ho semináře. Theologický ústav

obdržel na 50 kondolenčních dopsů,
zvláště do 10 is J - E - Ms s re
ž
„Karla Skoupého. biskupa brněnského a J. E. Msgre Eltschnera,

Mandeliček C. SS. R.
4-

G“

í

Nové knihy.

. Christopher Dawson: Pokrok a
náboženství. sH1storická úvaha.
Christopher Dawson, anglický
konvertita, filosof kultury, který
se Zamyslil nad pokrokem a náboženstvím. Dawson obzirá celé
kulturní celky, O-píraje se při
tom o současné výsledky_ ethno-logie, srovnávací vědy o náboženství, sociologie, filosofie la
na tomto základě dospívá k výsledkům, které nikterak neposílují mythus pokroku. Jako filosof kultury, který přihlíží neustále k těmto vědám, jednoznačně
konstatuje, že primitivní společnosti nejsou společnosti nenáboženské, že primitivní ,národové
nejsou naprostí ,,divoši“, ' nýbrž
útvary sesilným duchovním základem. Věda a -teichnika nezna-

l_

,

nari představuje tak vysoce zajímavou a Záslužnou činnost -českého člověka prí budování základních pilířů civilisace v divokých končinách afrických, asijských a amerických, nebo při
pronikání evropské vzdělanosti
/V

do

kul_turních_ okruhů

Starých.

Vydal r. 1947 Vyšehrad v_ Praze.
Vydání 3. Cena brož. Kčs 126.--.
“ Jacques Maritain: Křesťanský
humanismus. Universum, Praha
1947, Kčs 95.-. Věčný problém
společnosti, zhodnocovaný ve své
současné vývojové fázi' bez 'současných prá.zdnych hesel._.Tako_
vých Maritainů a jeho čtenářů
jen houšt!_

s

_

Í V .

iDominik Pecka: Umění žíti.
Katolická, mravouka. Kniha. podávající základníprincipy křes-

menají Samy- O sobě naprosto vý-

tanské morálky způsobem, který

voj k lepšímu a pokrok, nejsou-li
oživeny duchem křesťanství. -Z angličtiny í přeložil Přemysl
Peer. Vydalo r. 1947 nakladatelství Universum v Praze.. Cena

je Peckovi vlastni. Kniha přihlížející ak stávajíciın poměrům a
psaná zkušeným pedagogem., -

brož.-Kčs 90.--, váz. Kčs 115.--.

` Zdeněk Kalistaza Cesty ve znamení kříže. Soubor dopisů českých misionářů XVII. a XVIII.

století, kteří působili nejen v zemích evropských, nýbrž i v kra-

jinách zámořských. Českému čte-

ž

1

\

J
[

1

Vhodná Zvláště studující mláde-

ži, ' jíž je v dnešní době velice
těžko se; vyznat v chaosu různých
filosofických směrů ia ještě hůře
vybrat si správný křesťanský,
katolický směr zivota. Vydalo r.
1947
nakladatelství
Vyšehrad
v Praze._Vydání 1. Cena brož.

Kčs 90;

.
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CHVALOZPÉV NA .SˇVATOU CÍRKEV
`

Ze staré syrské liturgie
_

,

„

.

_

Povstaň., 0' Círlcvi, světlem se staň!
rNebot” Světlo tvé, nesmrtelny' Ženich,
jenž S tebou se snoubí, přichází.
- Brány Své otevři a nezavírej nikdy!
» Ani Za đne, ani za noci,
_ _
H

s

Aby králové S lcorunamisvými
"A soudcové 8 vážností Svou
_ Vcházeli jimi a lclaněli se moci, S
jež v tobě přebývá.
. I _
Takto 'mluví Pán: Netřes se, věřící Círlcvi,
Neboť pohroma netlcne se tebe!
_ A nezaměním tě Za .žádnou - jinou,
ż
Protože ty; nezaměníš mne za jiného.
_
Když pak se přiblíží konec všech věcí
A země i nebesa v marnosti Zajdou,
Ty bez bázně buď! i
ˇ
Ĺ
Neboť trůn tvůj připraven stojí _
mezi Otcem a Synem a_Duchem,
_ Procitni, probud' Se, Církvi!
'
A hlavu svou, již doba tato tíži,
z- Pozveđni le Ženichu.
' Který přichází do tvého příbytlcu, i
Abylámjalv tobě Své živé Tělo, _
Aby ınísil _v tobě -lcalichisvé Krve.« ~
_
jeho Tělo jez a mírem se plň
]ehoKrev pij asvatou' se staň Z
_ ABohu svému zpívat nepřestávej!
z
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Úryvek Z homilíe Pia XI. o šíření víry. Byla pronesena na Hod Boží
svatodušní 1922 ' 0 300. výročí založení Posvátné kongregace ...De
_
Propaganda Fide“.“
j-B7oIe"~stné -voliánío po-mo“c`”pro misie
i
,,Ctihodní bratři a milovaní synové, jménem Otce Našeho i vašeho
(Řehoře XV., zakladatele' ,,Propagandy“) obracíme se k vám a z této
apoštolské strážní hlídky voláme k celému katolickémiu
světu o podporu. Nádherný pohled na křesťanský apoštolát Nám
umožňuje dnes víc než jindy' pociťovat_i,_že jsme, třebas ,nezaslouženě, zástupcem .Ježíše Krista, který dal svou krev za duše; dnes
hlouběji než jindy ~ prociťujeme vědomí všeobecného _ otcovství, ke
kterému Nás Bůh povolal. Proto nechť Nám dá Bůh, abychom dobu
činnosti a života, který Nám ještě zůstává, mohli zasvětit spáse tolikých duší, které ji ještě očekávají! Nechť slyší svět Naše volání
a nechť všichni přijdou na pomoc duším, které Kristus vykoupil
a které ještě bloudí y bludu a barbarství. Nikdo, nebude mít tak
tvrdé srdce, aby senedal přemoci nádhernýminadějemi této slavnostní chvíle: spoluúčast na největších Zásluhách, po jakých člověk
může toužit, zásluhy to nesmírného díla božského apoštolátn, zásluhy tolika ,mučedníků pravdy a lásky, zásluhy tolikého dobrodini že Bůh sám nemůže je učinit větším, protože je to dobrodini
víry a spásy“ v krvi“ Vy_kupit~el›ově. .Nechť si nikdo nenechá ujít
slavnostní příležitost takových nadějí na větší rozšíření Vykupitelské
milosti.
i
_
_
V
Naše odpovědnost a těžká povinnost
e
ˇ
Kdyby jedna jediná duše byla zavržena pro naši liknavost, pro naši nedostatečnou šlechetnost, kdyby jeden jediný misionářse musel zastavit: V práci, protože
mu chybějí prostředky, jež jsme mu snad odepřeli -jeto veliká odpovědnost, nad -níž jsme S_e_snad ve svém
životě nepříliš často zamyslili.
i
_
_
I
Všichni, co jsme zde, těšíme se každodenně ve větší či menší
míře Z dobrodini Vykoupení. Již od kolébky ozařovalo znamení víry
dni našeho -života. Už od .prvních roků, nám bylo. dopřáno přistupovat ke stolu Páně a účastnitr se nebeské hostiny. Kolikrát jsme se
v klidnýchz okamžicích rozjímavě a vděčně“ Zamyslili nad těmito dobrodiními, která jSme“při_jali Z ruky Boží? A jaký rbyldůsledek těchto
myšlenek? Předstoupíme snad před _ soudnou'stolici..Boží, aniž poděknjeme Pánu a odpovíme na dobrodini, jež nám, udělil S takovou
štědrostí? My sami* se ,cítíme nesmírně, většími dlužníky Božími
nežli všichni ostatI'ı"í"*,`* ale i nejposlednější věřící'může a mu-sí _si_”opakovati: Čím se odplatím-`I-Iospodinu za všecko, co mi-uvdělizl?
ımohu
přinést svému Pánu Z; vděčnosti za udělenédobrodiníż? Hle, tu je
nejvhodnější přílezž_itQ_St_. -Pro víru, kterou jsme ,_ Jìostali --od Boha,
pomáhejme dávatvíru jiným duším. Pro poklady milostíijimiž nás
Bůh _ bohatě- naplnil, pomáhejme všemi silami nést tyto poklady
cošìnö,-žnŤo nejdál`f“a co největšímu počtu tvorů dobrého Boha.
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V Hle, toto dnes od Vás, ode všech Svých synů žádá Zástupce Ježíše
Krista. Hle, proto neváhá Z této ,výše vztáhnout ruku-ke všem ai ode
všech zadatpom-oc, podporu a'spo~lup_ráci.“ __
r
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CREARE CONSCIENTIAMV MI_SSlrONA'RIAM
_

_

“
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V třetí části encykliky „Maximum illud“ Z 30. listopadu 1919 označil
sv.4-Otec Benedikt XV. jasně nutnost ,růstu v“misij"ním smýšleníj
a všem křesťanům zdůraznil nejen jako radu, nýbrž jakopovinnost*
podporovati misijní dílo Církve svaté: ,,Ac primum (omnesfideles)
attendant oportet quam sancta tenfeantur leige sacris adÍ__i`nfi-`
deles Missionibus opitulandi. Etenim ,,mandavit (Deus) unicuique de
proximo suo“ (Eccli. 17, 12); quod mandatum eo quidem urget graVi=u_squorproximum premit maior necessitas. At vere quod genus hominuml
magis fraternae opis indiget, quam infidelium, qui, cum Deum igno-ˇ'
rent, -caecis eftrenatisque cupiditatibus deVincti,z.p_esas_imam „omnium`,_
subÍ_ diabolo, serviunt servitutem? Quotquot tigitur his illuminandis
opem pro facultate attulerint, praesertim Missionalium operam adiu-Ť
Vando iiet maxima in re officii partes expleverint 'et graì-_-4
tes Deo acceptissimum in modum de-'Fidei beneficio persolverint.“-°

n
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(AAS.,13[1919]45O SS.)
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Totéž opakoval jinými slovy i,,pa“pež misií-ra Katolické akce“,
Pius XI. V Motu proprio „Romanorum '~_Pontificum“ Z 3. 5. 1922
a Zvláště V encyklice „Rerum Ecçclesiae“ z` 28. 2.“ 1926. Misijní spolupráci všech věřících o formaci V myšlence misijní chválí i svatý
O_tec__Pius_XII. V encyklice ,,S_ummi_ Ponti_fic_atus“ .Z 20. října -1939
a, pokud se týče nás bohoslovců, V přání, tlumočeném V listopadu
1947 p. kardinálem-prefektem Kongregace Seminářů a Universit na'
schůzi asistentů Papežských misijních děl V Ří-mě, aby totiž byly'
V seminářích kněžských podporovány práce misijních kroužků-. _
Všichni víme, že V našich historických zemích bylo dosud vel-mi
málo vykonáno pro podporu misií. Důvody toho byly různé, ale'
jednou hlavníchŤp.říčinjistě bylo malé pochopení misijní povinnosti, nedostatečné uvědomění -misijní", f nejen u věřících, -'nýbrž
ifu kněží. Slovem „uvědomění“ rozumímnejen jednoduché- _abstraktní
poznání. nýbrž i -- a to především --- praktické ocenění problému.
V uvědomění misijním lze rozeznávati dva ,_._dr_uhy_ projevů_:-p.ředně
vnější skutečnoilsti, jako na př. misijní povolání ~zve_ře,jné modlitby“
a hmotné příspěvky na misie; dále konference, kázání, Slavnosti,
Sjezdy a tisk, jež podporují myšlenku misijní 1spolup'ráce_ A pak -jakogduše této Vnější činnosti --_vnitřn_í smýšlení věřících o povinnosti misijní spolupráce.Jaké je toto ,smýšlení u
Kolik lidí
c`háp"“'“e“ Inirs~ijIií~-apoštolátjinak než nev.časìÍýˇiJ.u:ai1s,_.rďin'antické snění,
neaktuální záležitost V dnešní' duchovní bídě Evropy? Kolik i kněží
by Se vám vysmálo, kdybyste vážně mluvili O misijní povinosti!
Z' toho Všeho můžeme souditi, jak slabý je u nás zájem o' misijní
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práci Církves svaté. Jest“ proto velmi potřebné, abychom se my, bohoslovci snažili posíliti misijní uvědomění: nejprve v sobě samých
a jednou ju svěřených duší. Splníme tím nejen pokyny nejvyšších
pastýřů Církve, nýbrž i obohatíme Svůj duchovní život, probudíme
mnoho horlivosti ve. služběˇBoží. u. věřících a jistě ie hodně povolání kněžských mezi mládeží. Myšlenka misijní je totiž vynikajícím
prostředkem pastoračním.
tom svědčí bohaté Zkušenosti v zemích,
kde hlasu papežů horlivě uposlechli, na př. v Holandsku, nebo i na
našem Slovensku.
“
z Nechci zde .snad podati návrh praktického provádění misijní propaﬂ
gandy u ,jednotlivých vrstev věřících, nýbrž načrtnouti stručně hlavní
důvody, jimiž by bylo možno probudit či posílit ve všech dušíchvmiszijní .1n1vědomění. Konkrétně můžeme při tom myslitiona přípravu
těchtof motivů i pro našebudoucí'j,,misijní°Ť promluvy a kázání.
Nejprve jest třeba Zdůr.faZzniti,lže_by bylo v našípráci nesprávné klásti na prvé místo sentimentalismus, i když by to byl
Zbožnýﬁsentimentalismus.,To znamená, že nevychováme. k opravdovéja trvalé-lásce k misíílllpouhými dojemnými příběhy či divadly
zl misijních území, líčeníın, b;í€Ly,,. hladu, přírodních kalamit ja podobně.
Uváděti pouze (důraz dávámlna slovo v,,pouze“)- takové důvody, jest
chybou proti pravdě, nadpřirozenému Smýšleníi taktice a působí
leda omyl u věřících.~ Jest již chybou 'proti pravdě, pokud Zamlčuje
úmyslně okolnost, že jsou také misijní území, V nichž jest značný
blahobyt, na. př. v Transvaalu nebo v Austrálii. Proti .motivu nadpřirozené lásky staví ,misi-jní sentimentalismus pouhé humanitní ideály,
jako na příkladsna'h`u zmírniti bídu, nemoci,cbolesti 4- Zkrátka materiální. 1iedostatky-To však značí buditi v lidech přirozený filantro-sv
pismus, nikoliv nadpřirozené misijní smýšlení! A jak odpoví takový
propagátor na námitku: „Vždyť i u nás jest tolik slz, zla a bídy;
proč »tedy máme mysliti více na jakési pohany!?“ Kromě toho se pak
věřící .právem domnívají, že podpora misií jest jakésiﬂopus Superv
erogatorium, npespadáf mezi povinnosti, nýbrž jest cosi dobrovolného,
Zibožný skutek, k .jehožľvykonání jest třeba; býti atv Sentimentální náladě. ,Tentofmylný názor jeSt,`myslím, mnohým Z nás znám Z vlastní
zkušenosti a jest jen ověřenímÍ“homil_etické zásady, že .pláč pod kazatelnou není ještě známkou účinného," dobrého' kázání. Apel i Ťa srdce
jest vždy"“užitečnýˇ-,- ba potřebný, ale před ním musí předcházeti forv
mace rozumu vůle `-- a ta,-se .děje položením solidních základů
Yěroučniých.
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Ť“ 24. Těmito vﬂ_ěroučn'ým~i základy jest vlastně celý komplex dogmat o -`stvo_ření,Í vykoupení íav Círksvi; Theologové tak rozeznávají
v účelu pnıisiíjčtyři hlavní motivy, hierarchí_cky si posfclëřívzené, které
se“nav“zájenÍ1 podporují. jsou to1)i:7* e .
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motiv speciální- ilüezpıˇostřední katolicita Církve, především v. as;ž~
_
_
ˇ pektnz dynamickoàprávnímv j 'av »jepjí
i 4
,_
1
_
ııntnost -ke spáse v e
” i
motiv sp.eciá.lní ~prostředeční:_ - «- ~spás'a”_“všfeÍc-h ia, plnost života, daná
~
_'
« 'lidem v myst1ckém.Těle Kristově.
Každý z těchto motivů' by dali mnohošlátky jk formaci misi jníh_ojna'ę
dšenífv nás i ve věřícíchdtiších, nám zsvěřených. R-ozvedení jest .,j'i_ž
snadné. (Za nejvhodnějšía nejpůsobivější _z_Ínicch_,_všáik, pokládám oba
ınotivy" speciální pa proto se o' nich' ještěiněk-olizkaslovy zmíním._ i
a) Církevsv. jest svou přirozeností z`“vůle Krista Pána ,kato-›
lická, všeobecná, založená pro -všechny časy, místa a »pro 14 všechny
lidi..Tato ,_všeobzec_nost'nebo obecnost jest jednou, Z podstatných' znázmek pravé' Církve, jak vyzná,v_ám_e_ _v_“Kredu, affš.j~ee.“_ Zjevnáze i slov
Krista Pána: nldouce do celého světakažte Evangelium všemustvořeI;ıíŤ` (Mk. 16,15). „Budete mi svědky _až„do„nejzazší@h končin země“
(Sk. ap.,1, 8).. Tomuto nás ıičí 'v_ír_a.<“~„?V čem však. spočívá pravá' pod-_~
stata této katolicity,;,__Cí_r_k`ev sv, _dosudÍ`definit“i-vně neoznačila a „tak
theologové íuvádějíﬂaž šest `distiI1l<ĹC_í. Pro 11áš`-.účelżž1stačí .zastavíti se
u hlediska vše_obecnosti dynammicko-právnìí,«.čilipráva aÍ“živ.e1néÍ.tenv
dence[Cí1Ťl<Ve sv., Z `rozka_zu Kr`ist0vaÍobejm-outi 've svém “ lůněıvše-_
chny národy světa. Církev tedy ve své živé `skutečnnos.tinenínějaká
riealitahotová, nýbrž Skutečnost, _která_Ístá1ej žije, roste'sa.“j.pracn,j.e,
Bůh chce nejëlfl „všechny e lidi sp_a`sit“ˇ, nýbrž “,,i“ přivéstif ik poznání
pravdyŤ“ ip (1 Tim, _. 2, f 4), _. zpoznánívg celé. pra_vd`y;`ˇ OÍ -Bohu, jak.
hlásá
Jeho Církevz Přeivésti je_._ do .Í.€=d_n_0h,o___'o_včiI1ce' Církve (_(svatÍě:: .,;l\7lám_
ještě -jiné ovce, kter_é,___.nej»sou tohoto“
ovčiIf1ce;Ĺ izıty .musím “spřiz“i\~`-ˇěŤ.sti,
avhlas můj slyšeti budou, a bude jeden“ovčínecjai“jeden“._p'astýř““ (jan
10, 16). Při poslední večeři vyslovil ŤKristuˇs[Pán“znovu `tu*to.vůli Božíà
„aby poznali tebe, j`ecliného__,prav_ého Boha,“ a toho, jehož#jsiposlal“,
Ježíše Krista"'(]an 17,-3). Uvážímeżli k tomu Pavlovo: ',,fide-s”eX aniditu,-~audit_us› ,autem per verbum Christi“ (Řím. 10, 17), všem vysvitne
jasně povinnost hlásatí nevěřícím Evangielium a zak,ládaxti_Církev
viditelnou, kde ještě není ustavena, to jest pracovati v misiích. n
A A zde jest, myslím, třebaidůklářdně a opětovně lidem vysvětlovati
ohromný rozdíl mezi apoštolátem vﬂzpojhjaınštělých městech evropà
ských ia apoštolátem V pravých misijních“ územích.1,Lidé“,“kteří vnemají víru, (ať vinou svých předků' či vlastním pohrdnutínı, ale žijí
přitoI_Tı.uproStř“edvhie_ra,rchiclš;y}zřízené_,Církve, maj'í_kolem sebe dosti
prostředků, aby se s'pas,ili.řI_tam*, kde““ejiest z;málos_;kněžíf -ve jako na př.
V našem pohraničí --, jestpřece vždy nedaleko kostel, kněz, kato-

ı

livký üS1<ﬂ Přvđﬂäškvn, DříkIšıđný_.živ0ts' &SP~0ň__I1ěk±€rý0.h _kž=eS~ťax1ů.

prameny, Z nichž při poctiv'ém~hledánípravdy, při”'neodpo'rování
Dıichu svatému, by jistě moderní pohané našlicestn k pravdě a víře.
Zde není problém v poznání, ,nýbrž ve Ívůlil' Avšak ta-m,kde Církev
sv, ještě není viditelně založena, kde není hierarchie, kde není kostelů, Svátosti, vzorů, šíření Evangelia v--. jak tam poznají celou pravdu
(srv. Í. Tim. 2, 4), jak budou) vzývati Spasné jméno Páně ,;.sine praedicatione“ (Řím. 10, 13 11.)? Tihle naši b'ra.tři“ ve tmách smrti (Luk.
69

~ı.
ł^

_“

4*'

nr-ˇ›~'=`=;`
«'>"n'ż .v

azz/~“Ě~:ˇ;›í*›:ˇžz±=.`ﬂv;ıı
;=
í*§72vì“n'‹'Í„7É`ˇĚ`*Iř2?#‹É>ì7'›
›Lvˇ*ˇ“?'“ˇ$É
ˇ“'.`›`v-“-'~„`-`v `
:v-„›7„-=Á§#.à_“.<;‹z“-«.všl
1_ﬂ<n5_~3'
‹ă:`f4="c ›z‹- 1“. ˇ
,_z
Š“;~,.n„_.„__»;s._
,.
łr'\"}','ŤĂĚ“I;_-_:'~*;É`5Ěj,-j“,"/ _ ,
;-`??_›:ă›^Řì,* má-`“=~.-.x

`=“_`~<:-;„”xâ‹í`~"ę§,;**ˇ;”;:.~`_z“. “ “

_

n;vŤa:‹:::;šz:e“z
f.ż§.“è:=ı=ı~_ “

,z~š„x;!ę,..`;v=zżz`ž~.~“

n 7“ Ln č~`~'á=`z`„"v^_ì'“-'›=““ `
43
si-7,-_*
z- _
„_ žëë'‹ ‹„›`,~_-`-~.\;~
\

„§.;gxı`ťv'__'z

vw *~~“.~ „
-

.ga-=ˇ::_.4f

p

ı›.'›øz....~i-- _

x.= čt :A ›~

f{2$==“-“=“`~
v ~';*.'\' -'N

JM_n:_ -334:).-Lzfj *
.,;_~J=!'„\'ì-;,vaz‹,‹.›\_
. _. _ _
Í.
"K4 ` 2'
'H-:5'..^*$§r_;

vv
-4,.,„Q

J
'M

*"`“'-zxšL'.±`» _

-.ˇ =~"«_'-.?±.»'

L-.

"ˇ~!'1':"-Ť=`§C`,:“: ' .,~'>'ľ'_ ._ Ž

.

,

.

,

jí, 179) maji svaté právo žádati pomoc po nás, kteří jsme dříve než
oni „zdarma obdrželi" (Matf 10, 8).
i
.
Odpovědnost misionářská, o níž mluvíme, odpovědnost katolicity
padá na bedra každého člena této katolické Církve, neboť každý
nejen snad apoštolé, biskupovéva kněží -~ má býti ,,solí země, světlem
světa“ (Mat. 5, 13; Mar. 9, 49'), každý. má přispívat k oslavě Boží ší.
řením jeho Království, mí-ti ,,uši k slyšení“ (Mat. 11, 15; 13, 9; Mar.
41,9; 4;, 23; Luk. 8, 8; 14, 35). O tom svědčí též pochopení slov Kristových sv. Pavlem a prvními křesťany, kteří hořeli touhou po univerSálním proselytismu křesťanském... Kdo však ve svém osobním,
íarním, diecésním či národním* -““-“ vždycky sobeckém - partikula~_
rismu odmítá çmysliti, modliti se a pracovati nějak pro misie, ukaá
Zuje, že je svým myšlením zcela nesourodým údem Církve katolické.
Zúžil se mu nejen zrak, nýbrž i srdce.“A to' je snad po hříchu to nej“smu-tnější
V
6
__ s . ,
1
_ b) Spojpmem ,a motivem všeobecnosti Církve sv. souvisí i nutnost
Círk ve ke sipiáse. Jest dogmatem víry, že mimo Církev není
spásy: extra Ecclesiamp~nulla “salu'S; to Znamená: nikdo Z dospělých
nebudei_-spasengłkdo nebyl' v pravé Církvi“ l)udřš“e~skutečněW,(actu). nebo
aspoň touhou' (in voto' implicit~O).1ˇ)” Někdo by však mohl ihned navmítnoutiz' ,ĹTak co chcete? Vždyť podle učení samé Církve sv. i ti,
kteří jsou bez viny mimo ni, budou spaseni, jen když budoukp ní
patřit touhou,“ to jest budou plnit vůli Boží, jak ji poznají. Na'čŠÍ je
tedy spotřeba n1isi,_í.=?“ Na to jest snadná odpověď: Ovšem, kdo by vy-j
trhl Z věroˇučné stavby jedině toto dogma, nemohl by Z něho vyvodit
striktni povinnost misijní..Toto všaknelze rozumně připustit. Misijní
povinost jiako' taková--ije'sĹt. jistá odjinud, totiž Z článků. víry O vykon-l
penivšech lidí"a Zivláštěľz' výslovného rozkazu Kristova: „Jděte tedy
a učte. všecky národy”..fˇÍ'(l\/lat. 28, 19; Mar. 16, 15). Avšak jestliže
Zde tedyrıiějiakápmisijní po'vinno'st efxistuje, pak Z učení O samospaﬂsitelnosti Církve -plyne,' že jediněinaše Církev Svatá má misijní
právo (t. “j.“důstojnost a moc) 'aŤz"pľovin11ost (t. j. iodpovědnost). Tedy
naše'dogmaŰvíce objasňuje a zdůrazňuje misijní povinnost členů
Církve, především poukazem na tři okolnosti2): misiemi se totiž
uskutečňuje: “
“
1 `"
'
“ `
a) jistější a snadnější cesta ke spáse všech (= skrze -Církev sku-z
tečně poizznżšaııou).
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, 1) S1““v. Dr PÍ.'ıParente, IŤlÍhe'oliog`ia 'funda1'n.,” Roma 1946, str. 12911.
2) A. Ciarappa, Teologíiae missioni, Roma 19-45. str. 41-54. 4
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větší ,oslaviaÍ.Í Boží,
“
“
_
J
`
J' e
0) zvyseni _I1á*šich Zásluh e--spolupraci na Bozım dílespásy.
1
ˇ O každém z' těchto bodů aspoň nadhodím rozvedení myšlenky: Í A
ˇ' a
Jestliže Církev sv. jest jedinou, od Boha zřízenou cestou do
nebe, tn od-na nemůže _-- užfz lásky k lidemz-- mlčeti _-a neupozorňovati
na; tuto "'b,ezpeč1_ıou cestu. Vždyť jak jest temná a nebezpečná
cesta mimo Církev! -MV máme Písmo sv. S celou krásnou naukou nebeské_h_0 Učitele,učení sv.ÍOtců,příkladyisvatýchsaisvětic, milující
Matičku, v _n;e'bi,",a jiné poklady vnějších mılostı. .A co teprve mılostı
/V
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vnitřní! Všechny- ty Svátosti, jež nás provázejí odkřtuisv. až po
smrtelně lůžko; všechna dobrá vnuknutí za milosti skutkové, abychom
konali dobro, varovali se hříchu avytrvali .až do konce v službě
Boží; všechny daryDucha svatého --Ťkolik toho dostáváme, co pohané nevlastní, nemají --- řekl bych 9--_ v držení. Dostávají sicepro
neskonalé milosrdenství Boží některé milosti .Z pokladu Církve, ale
kolik bude těch, ,kteří ve tmách 'pohanství či bludů budou S milosti
věrně Spolupracovati? Osatně -dal-li Bůh účinný lék k uzdravení
v v-Církvi sv., kdo .rozumný by mohl spoléhati na mimořádné uzdravení beztohoto léku?
1
.
'
í '
~
B „Kromě tohoto důvodu, jenž se vlastně opírá O. .lásku k bližnímu,
zdá semi ještě významnějším a -průkaznějším fakt, že Semisiemi
uskutečňuje větší oslava Boží, jež jest cílem a syslem všeho
stvoření a vykoupení. Jest fztotiž veliký rozdíl mezi spásou člověka,
který byl zachráněn snad v poslední chvíli mimořádnou milosti Boží;
člověka, kterýtedy dosáhne 'v nebi nejnižšího Stupně slávy a mezi
křesťanem, kterýceloživotní spoluprací Sjmilostí Boží dosáhlvelkého Stupně .oslavy V nebi. To jest: nemluvíme jen.04__0_s_obní blaženosti ftězchto lidí v nebi, inýbfrž o oslavě, prokázané Bohu křěsťanským životem. V
6
5
zy .T.řetí.motiv, že se totiž misijní spoluprací na Božím díle spásy
uskutečnuje zvýšení našich záslnh, jest jistě pohnutka výZI18.IĹl1I1E`l ů' VSBIII J8.SI1čl.

_ _

_

c) Ještě intensivněji než obecnost a. nutnost Církve objasňuje. myslím, misijní povinnost učení víry O „obcování Svatých“ amyStickém Tě_leíKristo`vě.
ˇ
K
Každý, kdo se znovu zrodil ve křtu sv. Z vody a Ducha svatého, byl
včleněn do tajemného proudu duchovního života a činnosti Krístovy.
Byl přivtělen do mystického těla Ježíšova - Církve, předně aby byl
spasen. Avšak jako buňka, která jest částí lidského těla, nemůžeoddělená od něho ani žít ani uchovati svou) existenci, tak ani křesťan
Sinemůže namlouvati, žesi uchová plný duchovní život v isolaci.
A Pán chce, aby každý měl nejen trochu života, nýbrž hojnost, plnost
života (síry. Jan 1,()-,;10)z!; Proto zakrní nebo dokonce zůstane jen suchou,“`ne”plodnou ratolesti, jejíž iˇkonec na ohni ipředpověděl (Kristus
Pán(Jan 15, 6), kdo .nebude spojen is Kristem a zároveňnebude činným apoštolským údem Těla --~ přiměřeně ovšem svému stavu va možè
nostem, (Iıepřehlédni rozdíl mezi povinností a kvantitativním plněním' povinnostil). I o“ této“. ng-1is_ijní_ činnosti platí však .Slovo Kristovo:
,",Kdo zůstává ve jnněa já v něm, ten přináší ovoce mnoho“ (Jan
15, 5). Kdo jest plnýji Krista, nemůže zůstati pohodlným sobcem. Bonum est diffusivum“ Sui! Naše povinnost ,misijní Spolupráce jest tedy
formálně' povinností lásky -- ex caritate, non eX Strictai iustitia; tím
ovšem nepřestává býti opravdovoupovinností, jak -dobře víme..
Í Všichni jsou povinni už Z lásky sk bližnímu dbát o své mladší
bratry v rodině křesťanské, jimiž Ťjsou nově obrácení v misiích:
,,Kfdo..t. vidí bratra svého, an trpí nouzi, a zavře před ním Srdce
své; kterak láska Boží zůstáváv něm?°“°I (1' Jan 3, 17.) Či ,trpí někdo
větší nouzi než pohané?
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z .Musí nás vésti i láska k« Církvi jako celku," uvážímpe-li", co byvzešlo
slávy .Bohu aidobra celému Tělu Církve, kdyby--do uschlých větvi
bludařů. neboineoživených j-eště ratolesti pohanů o~ Církvi nevědoucích
vešla míza nadpřirozeného života Z Církve svaté! Nebo -naopak, zda
bychom byli dnes křest'any,‹čím by byla Evropa .ae vůbec křesťanský
dnešnísvět, kdyby byli lidé v minulosti nechápali- misijní povín-.z‹
nost, kdyby sv. Pavel zůstal u Svého 'tkaní koberců a prodával je
někde 'v bazaru, stejně tak Svatí bratři soluI`1ští`atd“.!
» ~ Ĺ'
.Skutečnostmystického Těla má ,-5 -kromě- své hluboké věroučné
pravdy -ż- v sobě i Sílu nadchnout k velkomyslnosti a obětavosti. Jako
na jaře každý“ strom jest pln.ý~bujných›pup_enů,~. ježprodlouží brzy
větve stromu, dají "mu listy, květy a .pak t”jednou- ovoce, ~ tak. všichni
křesťané mají býti ve ~v-ěčném -jaru Církve bohatými pupeny, jež
touží prodloužiti větve, obohatiti listy, květy a plody božský 'strom
Království Božího, vv nějž bylivštípeni.
P
j P T z .
e
Tyto základní motivy: katolicity“ i samospasitelnosti Církve a učení
o» mystickém Těle Kristově lze pak dobře doplniti jinými důvody,
jako na př. přáním zástupců”Kristových- na zemi -vv římských papežů, dále působenímyna cit a srdce. posluchačů různým způsobem
podle různých stavů a vzdělání (o tom by mohli zkušenější podat
v Museu Své myšlenky a pokynyl), ale za hlavní věc pokládám' nutnost umístiti tyto.všechny .důvody do rámce celého křesťanského
dogmatu, celé víry a lásky. Neboť bez nich nepochopí posluchači
trvale a- opravdově své povinnosti misijní.
, v
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]iž v XIX. zstoletí pozorujeme zajímavý zjev v poměru věřících,
kpmisi-ím. Bohaté zdroje finančních příjmů, panovnickéfa šlechtické
dvory zanikají a na jejich místo nastupuje lid, všichni věřící.,Vzniká
množství misijních spolků, kteréveidle almužen duchovních, Jľmdliteh
a dobrých skutků, shromažďují i prostředky-hmotné_,ř aby, se mohlo
dílo Inisřjníż dále rozvíjeti. Velˇmijčilý a"plod«ný`n;1isijní. živožt., nacháfﬂ
zíme v Německu, Italii a Holandsku. V těchto zemíc`Íh~vznikly také
první misijní spolky duchovenstva. Zásluhou P. Frid.~SchWagera S.V. D.
a prof. Dıľjosefa Schmidlina vzniklo v Německu. r. 1912 `,`,PrieSte›r,z
missionsvereinigung“. Toto sdružení Inünster.ského _ kleru se
pstalovzoreìrn, za nímž brzy následovaly diecése Paderborn, Š“trasbur,k;
Mety, Trevír, Freiburg a Kolín. ]eho přičiněním byl roku 1916 pořá..
dán çv Kolíně n. R, .misiologický kurs, kterého se zúčastnilo 600 kněží.
Počet členů Svazu doSáh.l již před tímr. 1915 počtu 2000. Neohrozila
tedy jeho činnostani Světovágváżlkaž Právě naopak, nepříznivá situace
vyvolával_a tím větší obětavost ;Ťa úsilí kněží. s . .
-_
. . - _
Ĺ R, 1916.Sdružilo se kněžstvobítalskétv. ,,La,Santa Lega Apostolica“. Inicia-tivu tzdefıněl turinský. ,redaktor časopisu „Le Missioni
della Compagnia di Gesù“, P. Giuseppe Petazzi S. J. .
si › Ă
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.Téhož roku 1916 následovali italského příkladu kněží holandštıﬁﬂ
apod vedením P. A. Slijpensa S. J. vytvořili „Priesterdioecesanęl
mi s S i on S a n s c h ii S s e“,. aby mohli účinněji podporovatti. Své Spolu;-9
bratry v zámoří. Ještě r. 1916 vychází Z Římapřání, sloučiti ,tyto tři
misijní Spolky v jeden celek, který by spojoval duchovenstvo. celého“
kulturního světa“v boji pro rozšíření království Krista imezi, pohanyı.
Tyto myšlenky byly přičiněním P. Paola _Man_na a I., Egﬁbiskupa
Quido M. Konforti z Parmy uvedenyve skutek 31.- října`n19;16.żzalo+_v
žením světového misijního Svazu kleru „Pia Unio Cvleri pro _M`_i S-L
Sion ib u s“., který byl uznán prefektem S. C. de Propaganda ,Fidekardinálem Serafinim,,a stanovy byly schváleny papežem Benłediki-;
tem pXV,[V_prvním roce bylo ve svazu pouze asi 250 kněží, většinou
diecése Parmy. Prvního velkého úspěchu, _.dob.yl svaz r. 1918.. Svatý
Otec obdařili19. prosince 1918 svaz četnými duchovními privilegiemi,
které ještě 20. března. _ 1919, ro,z1nnožil_,Vlivem P. P. Manna vstoupil
_r. 1919 do Unio Cleri ,nový 'prefekt propagandy kardinálva_n Rossum,
který jm`en,oval. arcibiskupa G. M. Konforůti ,.ředite_lem svazu,,Na přání
sv. Otce splynula „Le-ga Ap o._stol.ica“- s
Unfio Cleri, zkzteráa ,In-ěla
r. 1919, již 2500 členů.fl\la počátku r.,,1920.n1ěl,již; svaz_`,43\36 kněží a na

konci srpna 8200 kněží,_kterýžto počet .vzrostl do ,října 1921v_sk~oI°ﬂO'.I1a.
14.000 členů. Jednotícím orgánem byl od ,r, 1919 ,",R ijvisit as di ,S tpu-di"
Mission-ari“, dodávaný všem členům. Misijní svaz duchovenstvìa se
neomezjoval“ jen na Italii, nýbrž se šířil. .i,do_ ostatních Z.emí,._Holan;d~_-š
sko bylo první, které se k němu,přimklo,“a„v něm také svaz slavil
pravý triumf. Dosavadnímisijní organisace hfoleandského tduchovenà
stva vstoupila do Unio Clcria kardinál _Van_PıoSsum potvrdil 11. fdubﬂna 1919 stanovy pro Nizozemí a jmenoval ar;ci.bis1ku_pa. -Jindřichaj van
Vetterin_ga_ Z Utrechtu národním předsedou. 1 j j ,
. Ă
ˇ
t .
Ještě-r._' 1919, přistoupilo začlena Německo. Na, žádost kar_dinál_a_
vanšlłossuma 1 svolali arcibiskuvpové, kolínský, mnichoviský,_a_;vˇratię
slavský 1., prosince 1919 schůzi Bonnu, ktle se ro~zhodli -,v,Stou.piti`
do Pia Unio Cleri pro M_iSsionibus." Koncem následujícího,-1žo_ku.zbyly
zastoupeny i ostatní_ diecése._ Velké zásluhy osystematickén Zafvﬁđení
VC VŠGCÍI (ÍÍGCÉSÍCÍ1 S_i_ Získal ,neúnavný`.;1nisi.jní_ pr_ac_ovník -,prof. Dr

Ludv. Ber_g._ Misijního ducha mezi ducl1_oVČnstvem_-pěstuje.,ročenka
,,Pﬂripester,31nd,_,Mi,s,si_onÍÍ,_ vycházející iv _,;Cácháąch_ od r.__ 191=?. Mezi"
prvními ze1němi,_`kterénásledovaly tyto třicpionýrry, nut,no,jmenovati
Irsko, USA, Kanadu, Belgii, Švýcarsko, Španělsko, Rakousko. U nás
došlo k Založení 16. února 1927, kdy se duchozvenstvopražské Ĺarcić
,diecése na 'schůzi v bývfarcib. semináři sdružilo v misijní svaz arci~
diecıésní. (Ročenka ,misijního .svazujdu_ç,hovìens_tva`;1930,53'.) í Í
`
_ Misijní svaz duchovenstva byl za_lož,en,..aby dle ,církevního _nařízen_1
podporoval.-_ všechna pomocnájmisijní díla. Jeho staros_tí_bylo zavedení
aorganisace těchtozděl a milsijní oživení farnosti. Dle holandskéhoﬂ
pojetí je'misijní'svaz duchovenstvıa odpovědný za všeobecné_proęvádění farníjorganisace papežských děl. Z tol10f_[p_lyne, že členové a
klerus vůbec je přímo zavázán kpodporování svazu. (.]os.Peter_s
I

Í'

R.1939,.ó2.)
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t
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Pěkně naznačil sv. Otec úkol členů svazu ve své řeči k účastníkům

I..rnezinárod_ního kongresu misijního svazu duchovenstva V Římě
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ﬂo svatodušních svátcích r. 1922. Čím je pro buňku jádro, tím_ je pro
misijní .činnost Unio Cleri, klerus spojený v práci pro rozšířeníkráˇlovství Kristova.. Kněz “(a Unio Cleri) má býti ,,jádrem buňky horlivosti a činnost“, kterou má představovati každá farnost. Má-li se
pracovati účelně, nutno postupovati organicky pod jednotným vedením. Italský svaz nařizoval ve svých stanovách z r. 1921 založení
diecésních'rad s diecésním sekretariátem a farními komisemi. V čele
‹die_céS. s_el_š_retariátu Stál kněz, prostý ostatních povinností, takže mohl
riditi misijní činnost celé diecése. Farní komisi měl Zříditi farář ze
členů misijních děl ve farnosti a jí pak říditi veškerou činnost. DieÍcésnísekretariáty a farní komise byly zřízeny v celé Italii a později
'i ve jiných (zemích, Belgii, Španělsku a j. Velkým organisátorem a
bojoviiíkem pro Unio Cleri byl kardinál Van Rossum, a národní řezditel ital~ského_,_ svazu MSg`re_..Cesare Carniimafti. Cestfa k světovému
roﬂzvoji se otevřela r. 1926, kdy misijní svaz duchovenstva dostal od
posv. kongregace de Propaganda Fide generální- stanovy, jimiž byl
podřízen církevní autoritě.
2
V
6
j _ _ l
Pia Unio Cleri pro Misionibus jest úplně závislá na posv. kongregaci de Propacganda Fide. (Gen. stat, Il. 13.)! Velké minus pro další
vývoj bylo, žeíchybělo vlastní centrální vedení. Organisací jednotlivých papežských děl misijních se zabýval sv. Otec Pius_XI. v Motu
proprio, Decessor Noster. Poukazujefna množství věřících, stojících
mimo tato díla, a jejich získání a duchovní vedení děl samých příkazuje misi.j“nímu svazu duchovenstva.
1 j
9
V Účelem (Unio Clerije Získávání věřících pro papežská misijní díla
(dílo šíření' víry, svatého dětství ležíšova, sv. Petra pro domorodý
klerus), ne jejich vedení. Tím ovšem není vyloučeno jednotné vedení
obou (personální unie). Tak se stalo`17. ledna 1936 v Italii, kde pod
vedením iıár. ředitele Unio Cleri usilovalo kněžstvo a bohoslovci
o rozšíř_ení Inisijnícli děl. V Unio Cleri se mají také vychovávati
;schopní`a._ agilní budoucí farní a diecésní vedoucí misijních spolků a
misijní činnosti laiků. Aby mohl kněz blahodárně působiti mezi lidem,
jemu svěřeiiým, musíbýti sám proniknut duchem a vědomím osobní
povinnosti a odpovědnosti šířitiˇ království Kjristovo do celého Světa
meziubohé pohany.
uvědomění fmají »nabýti kněží .opravdovým
stiidiein misiologie. Proto Unio”]xCleri vydává velké vědec-ké práce
ľPasto;iiačn,í 'pomucky ia prostředky.Tímto způsobem pracuje zvláště
írancouzsjký svaz,č1] [v,žádnél Zemi nebylo tolik vykonáno v tomto
sm.ěru,' jako p.i“á_zvěfveů Francii._Paříjžský_ národní ředitelMsgre Bouchefr ptrohlvásilzj ,.Úkol_Uni*`o Cleri je “škol~iti klerus. Má prohlubovati
duchovní život svých členů a připravovati je k intensivnímu a plodiiému apoštolátu.Un`i_o" Cleri probouzí misijního ducha kleru, rozvíjí
jeho činnost a jako fundamentum činnosti podává solidnía hluboké
důvody a,přesv,ědčení misijní theologie, inisiologie.“ (Shromáždění
generáliní rady D. Š.2V., v Římě1935.)
”
_
1 ,
";..,v»DLobou.vyi“ostl svazu nový úkol., Opus Sancti Petri se Snažil získati
'Unio Cleri heslem
lerus
p“ro*Clero“ k spolupráci pro výchovu
domorodého kleru., Tento úkol“ doporučoval Sám sekretář Propagandy
.Íarc,ibis"kup,.C. Salottiizf ,,My ,biskupové a kněží máme dvě velké povinnosti k Boží Proazřetelnosti: děkovati Bohu 'za veliký dar povolání
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fa nahraditi neúpliiost našehoapoštolátu. Toho dokonale dosálineme,
budeme-li poskytovati morální i hmotné příspěvky na výchovu, dome;
rodých kněží, kteří budou za nás pracovati mezi pohany na _jeji_cl_ı,
jobraceníf (Pontific. Opus SS. Petri Apost. concilium generale 1931'
2). Jistě krásný úkol pro kněze, ale jen potud, pokud zůstává článkeni
řetězu povinnostíllnio Cleri pro Missionibus. _ t .
1 Ífj
ﬂ_“Mezi› italskými členy Unio Cleri se zrodila r. 1930 myšlenka .vy-,L
ˇtvořiti sekci nemocných členů, kteří by své bolesti obětovali Bohu
za misie. Pak nato r. 1931 bylfzásluhou Říma uspořádán ,ıden ne-z
*mocných““, O jehož rozšíření pečovali členové svazu celého světa.,
'Tato oběť přináší hojnost požehnání ai milosti Božích misiím i, neł
mocným samým. Myšlenka je velmikrásná, a prosím O její rozšíření
izde v seniináříchvmezi námi. Prosím nemocné kolegy, aby se častěji
-»obrátili k Ukřižovanému Spasitelia jemu obětovali své __bolest_i za
rozšíření jeho královs,tvíc~_ celém světě. Tak 'budeme ”projevovati
účinně svou lásku a vděčnost svému Spasiteli, a dobrý Ježíš jistě
bude hojně žehnati našim misionářům i nám. Tuto myšlenkua oběť
bychom mohli doporučovati i doma nemocným přátelům a známým,
a tím jim dáti opravdovoırútěchu v jejich bolestech. Jejich bolestí
budouůmenší, srov7najíz+Ii je S bolestini ajtútraìpami misionářů a obřá;
cenýchpohanů, které přinášejí pro Krista.
6
`
_
Í,
3 Budovatel italského Unio Cleri P.jl\/Ianna navrhoval, aby misijní
sva.z _duch=ov'enstva pracoval také pro* sjednocení všech křesťanů.
v jedné víře, neboť to je důležitou podmínkou pro dosažení v‹e1ikéh`‹;Š
cíle "'misijníhoÍ, rozšíření království_ Kristovana celém světě. a ve
všech: srdcích..Proto také žádal systematické šíření inisijního Svazu
ﬂduchovenstvawi v protestantskýchzemích. P. Manna dosáhl, že úkol
pracovatipro návrat rozkolných křesťanů byl pojat* do nových sta,nov jako podstatný [cíl Unio CleI'i. _ 9
[
Ĺ
- _
~VnějšíInuÍrozvoŤi a rozšířeníúkolů neodpovídá vnitřníjvývoj svazu.'
V letech 19263-1-1936 prožívá období. ztrnulosti a krise. Panuje Zmatelç
názorů o základních otázkách stanov. chybíiústřední vedeni.[AlQe
jedna Z nejvýznačnějšich příčin úpadkuje nezájemkněží. Velmi
mnoho kněží náleží kUnio jen navenek, u mnohých našichibohoslovjl
ců se to jeyí je_šłtě«nyn“í. --- Práce byla brzděna _iPma_lŤoI1 Spoluprací
řádových kněží "a malou űčíafstí seminaristů. Ač počet členů byl
velký (158-44-161), přece ještě mnoho kněží Stojímimo.
f 1 “ l V
"Nový ži_vo"t"btyl očekávánodlll. mezinárodního kongresu Unio Cleri
" ů'Í"1řf.-,--13. listopadu 1936 dv Římě. Kardinál C. Salotti prohlásil, že Unjió
Cleri. m-usízbýt nervem, centrem veškeré po“i:Íìocn`é činnosti a musí být
kovárnou, .kde se kují apoštolové. Vystoupil i P. Manna se svýin programem: „Unio Cleri nesmí být jen duchovní a kulturní spolek. Musí
být přirozeným organisátorem křesťanských sil k udržení .a šíření
víry. Svaz musí být činný. Musí se státi jednotnou organisací, která
povede všechna pomocná misijní díla,“ která zřídí svazy duchovenstva
ve všech zemích a diecésích.“
l
a
v
._ Kongres uskutečnil velký díl přání P. Man-ii_a., Misijní svaz duchoż
venstva má 'zaujmouti první místo mezimisijnpimiç díly, bude duší
misijní činnosti. Se 'vzrůstem nebo úpadkem` Unio' Clęri. _vz›i`ůsta._ji
nebo ,klesají ostatní misijní díla. Úkolem biskupů a kněžíàje probou`
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zeti n1isjijníh_o ducha. a poınocí papežských. děl podporoxéˇati a “rozv.íí-›
jeti účast věřících na velkém díle n1isijním..Kong”reS se zabýval
všeobecnou otázkou, zda má Unio Cleri říditiızískrávání nových členů
a šíření papežských děl. Zvítězila theseitalská“. Biskupové Iuajínžíżvati Unio Cleri jako ﬂorg"ánu,_ který sjednocuje na prodpíoruje propaëﬂť
gandu papežských děl, i veškeré činnosti napodporu misií. Ne veedení
papežs»kých_děl samých, ale Vedení náboru; pro tato díla náleží Unio
Cleri. Nejvyšší -organisaíci tvoří-.národní rada papežských děl a národní ra_d,a._Unio Cleri za předsednictví národního `ředitel“evsvaZu duchojveıı-S-tva. Analogicky se ~vytVoří„i nejvyšš_í rada V Římě, jejímž“
presidenteın bude sekretář, pPropag`andy. Bude vytvořeno ústřední
vedení svazu, které bude říditičinnost jednotlivýclı svazů národních
aç. z.aVád__ìěti Unio tan1,~v».jpkde..dosud. nebylo. “
Ě
~ “ „ = . S p ~
,..P_ropaganda“. přijalanreformy kongresu. Dopiseın ze 14. dubna “193'.7
forn1_áln.ě požá_dala_ všechny ordinariáty, abyznovu _oživ.il.y nebo hned
zaivedly ;Unio Cleri jako ,,fundažmentuIu~z.pro vzrůst misijní. 'Činnosti“. Zároveň by1yvy_dány~ nově-z stanovy. Unio -Cleri, _řv=.1ıi.chž„ jest
výslovně prohlášeno, že Svaz je_napro`sto -.závislý na posv. koııgregfaci
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l
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de Propaganda ﬂFide. (Gen. stat. _I. 1). ÚčeleIIı_SvaZu je zaIıít.iti` srdce

kněží láskou pro :obrácení pohanů, aby Skrzeknězei veškeren křesè

lr

ťanský lid byl p`rodchnut` Z;ájInen1_o: katolické misie ai tak za žspolu-

práce pce1é.(.Íí.1ŤlíV“e SS/ˇ.. se šířiloí .království Kristovo ˇpo“celé;m“sVětě
(Gen. st. Ĺl. 4). „Podporování hnutí unijního Í je pojato dořsztanov“ jako
drulıotný cíla úkol svazu: podporuje úsilíťo návrat všech nekatolíků
k jednotě Církve, protože Spojení `vš.ech fkře.sťanů}je.nesmírně důlev;
žitou podınínkou k obrácení pohanů (Gen...s~tat. I. 4). Aby byla umožﬂ
něna plápoxfitá a cílevědoıná práce všech' zenžıí. byl Založen
Římě
nıezinárodnçí _Sek.retariát Svazu, přímęo, závislý na Propagand.ě. Řízen
je Inezinárodrıí radou, V jejímž čele jako předseda stojí sekretář
S. Co11gr.e›g°ation.isx“de Propaganda Fide.. V-.každé -zemi. stojí V čele
svazu náIfo.dn._íz rada, složená Z předsedy,'11árod:nih~‹›~ ředitele svazu;
nár~odI1ÍCh, řediteĹl_ů papežských .děl a Z několika ečlenůø Činnost svazu.
V jednotlivých..diecésích vede a řídí diecésní. rada. (Více O organisaci
viz Stanovy misijního svazu duchovenstva. III. 14ﬂ«--‹1~1.).Zá1“oV.eň byla
7.z.ajištěna.Sp.0lupr.áee Inisﬂijního svazu~duchove11„Stva a papežských děl..
QDO r. 1941 Sefpodařiloz meZinár.odníInu. sekretariátu kanonický, zříš
diti Unio Cleri. ve 20 zemích. Počátkem roku 1938 fsdľružo-Val svaz
klerus 55 národů. Od r. 19.'58`-.vydává .Věstník „V i;nculu1n°Ť, kterýrrmá
př1sp”ívati‰k těsn,ějšíInu_ spojení národních ředitelů na rad S Inezi-
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národ.ní1n. sekre_tariátem... Celkový počet členů. je 1627.482 ze
dieęż
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z Pl;rvfn‹-i_ ,_1nisìj1“1í. Shrorn-ázždění bohoslovců-zahraničních seminářů. V Ríìnıě
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konané ve dnech 29.-.30. října 1942 V .Ří.1ně u př.ílež`itosti_25.-výročí
„Unio Missioıiaria Cler1'“: ~ Ä _* V _ - . »
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pozvedá svou mysl a srdce k J. S. Piu XII. a oslavuje slavné 25.
výročí biskupské konsekrace Andělského Pastýře celého Ovčince,
jehož mysli a srdci jsou Zvláště v této těžké době misie tak blízko;
ˇ sj radostí se obrací k 180 tisícům kněží a bohoslovců Z 52 národů,
kde je Unio Cleri založena a horlivě pracuje;
V
i .
` se Zvláštní láskou pozdravuje četné kněžské semináře nacelém
světě, neboť jsou také večeřadly misijního ducha, Studia a. života;
děkuje vldpp. představeným za mohutné povzbuzení, jež dávají
svým příkladem a svým horlivým slovem v otázce misijní; ' 1
~
přeje si a. modlí se, aby se tato večeřadla, organisovanáve vzorném
souladu S požadavky disciplíny a studia, S pomooí,Boží co nejvíce
rozmnožila, aby zvýšila výchovnou moc seminářů, aby vypěstovala
ˇv ibohoslovoích“ svatou apoštolskou vášeň a přinesla misiím bohatou
.a účinnou životní mízuç W
. .
ˇ
L
doporučuje:
_
Ĺ
i
Ý j
. 1
e 1. aby všichni. bohoslovci-theologové byli pravidelně z zapsáni do
„Unio Missionaria Cleri“ a Ostatní (filosofové) se ,připravovali jako
,,aspiranti“.;
.
.
'
‹
_
2. aby se jejich činnost, vedená jasnými Směrnicenıi papežských
doktimentů, orientovala hlavně k papežským misijním dílům;
i
abysi vzali k srdci veliký problém Sjednocení odloučených
církví S jedinou Církví Kristovou, Církví římskou, poněvadž jednota
všech křesťanůje --- podle generálních stanov --- „conditio vmagni
mjomentiiadeethnicorum conversionems-obtinendam“;
ˇ o
i
` osměluje senakonec žádat bohoslovce všech seminářů o Zcela
zvláštní pomoc modlitbou a obětí pro misie, aby překonalyšťastně
všechny ,obtíže an byly ještě plnější života a horlivosti o rozšíření
království Božího na světě.
- ”
«
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MISIJNÍ SEMINÁŘE i

7““Podáváme text rozhlasového poselství J. E. 'Msgre Celso Constanětini, sekretáře Posvátné. kongregace „de propaganda Fide“, presi-ﬂdenta Papežských'misijníchděl. Byl vysílán vatikánským rozhlasem
Zu příležitostí misijního dne.
Ý
`. 1
.
Q = i
r
` l
z
1 ˇ,,Hle, moji drazí bratři, také v tomto roce nadešel den misijní lásky.
Duch se pozvedá nad Zas'mušilou“atmosférou lidských egoismů, Zneíıznání a nepřátelství," vydechuje na chvíli dech lásky.
`
' Zaersívejte, lásku -«--řekl svatý Pavel az Kříže-~ Zasívejte ,Zmužile
lásku, a budete sklízet plody lásky as života.
« i 1 r
V
iMisionáři.Íjso1ı neohroženými rozsevači lásky. Misionář odložil šat
občaˇÍiia tohoiÍ;ne.b on_oli__o národa, aby Zůstal jen hlasatelem Kristoívým,
aby zahrnul do jednoho bratr`skéhoob_j.etí všechny národy, bílé, žluté
íìčerné.
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l On je dále rozsevačem té křesťanské a životní civilisace, jež je
založena na dorozuınění a spolupráci všech lidí, ne na bratrovra,žed-nÝCh“ˇzbı“an.ích. “ “ r v “` ` “
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~ Jeden Z hlavních úkolů, jemuž se misionáři věnují, jsou Semináře,
totiž.-takové ústavy, v nichž se vychovávají mladí domorodí kněží.
Semináře jsou založeny ve všech, nebo skoro ve všech misijních ze;
mich: semináře malé pro vzdělání jinochů a semináře velké pro
vzdělání bohoslovců.
' p
z
Je 285 seminářů malých, 97 velkých s celkovým počtern asi 13.000
studentů.
1
.
v ~
r
1 Ž
Pro výstavbu a udržování semi C3 Qìx

l"$( go

»bylo zřízeno Papežské dílo

sv. Petra 1A,_poštola.~
.
1
"
1
Jaká to rozsáhlá a obdivuhodná organisace výchovné činnosti! Ve
všech těchto větších seminářích se studuje a často také mluví latinﬂz.
s_ky, jazykem Říma, který je v Církvi stále živým.
.
1' Do misijní činnosti spadá péče o mnoho ústavů: nemocnic, klinik,
.útulků pro malomocné, kolejí, několik velkých. universit, škol uměﬂ
leckých i průmyslových, řeholních kongregací 1atd.; ale ze všech nej'idůležitější je v každé misii seminář, protože připravuje místní kněž;

stvo a je předurčen k tomu, aby zasadil Církev do domácí půdy, aby
se tak stala -. jak řekl Klement XI. - Z cizinky občankou.
P
. V japonsku jsou všichni biskupové Iaponci, ale pomáhají jim i cizí
mižsionáři; v Číně je 25 domorodých biskupů sp čínským “kardiná“leIn
V Pekingu; ostatních 113 diecésí nebo aspoštolských preíektur. je
svěřeno cizím misionářům. V Indii kvete 12 domorodých Církví uprostřed 41.7 cizích misií. V Indočíně jsou 3 biskupové domorodí a 15 .cizích. Na Koreji je 5 domorodých misii a 3 cizí. V .Africe jsou mezi
četným cizími misiemi i 2 domorodí biskupové. Mezi zahraničními
misiemi v Indonesii je také jeden indonéský biskup a jeden je též
mezi cizími- misiemi v1 Siamu.
V
; Tyto skvělé výsledky jsou trvalým a definitivnímplodem neúnavně
práce misionářů, jsou jejich chloubou i radostí, jsou ovocem jejich
seminářů.
i č .
~
1
1
V Římě pak je Collegffio Urbano (Urbanová kolej)Ť, založená před třemi
stoletími od Urbana VIII. Ta shromažďuje seminaristy z misijních
zemícelého světa: seminaristy japonské, čínské, australské, indiánské, indočínské, africké. Před válkou čítala vícenež 200 alumnů, ná~
łležejících k 55 různým národnostem. jejich počet se nyní znovu
rychle blíží k této číslici..
g '
1
1
. Nyní se právě v Římě buduje kolej sv. Petra, která bude přijímat
vynikající mladé kněze Z1' různých misijních zemí.
I
P
. Ă .
Kolej Urbanová a kolej sv. Petra, jakož i Ostatní semináře, které
mají různí národové v Říme (Amerika, Francie, Španělsko, Portu-e
galsko, Belgie,'Holandsko, Kanada, Spojené státy, latinská Amerika
atd.), shromaždují se kolem papeže, společného Otce, jemuž jsou
všichni lidé na Zemi stejně milovanými dětmi.
ˇ ~
1
»
I Podivuhodnédivadlo, jediné na světě, v němž se odr mxN< iv-I\ božství
Církve katolické!
"1
i P
r
g . ‹ „
,
_§,Ale vy, bratři, chápete, kolik nesmírné námahy a úžasných výloh
stojítato rozsáhlá a obdivuhodná ˇorganisace prací pro výchovu doëınorodého. .kleru. Práci dávají misionáři zdarma; ale je třeba vy~
držovat profesory a alumny a budovat stálenové semináře. f
1
Válka, kromě 'regionáliıích seminářů lvi Tokiu aTatung“l1ę_1Šteré ,byly
78

n.

úplně zničeny, Zpustošila mnoho seminářů, jako regionální seminářev Nam-Dinh a ve Hanoi, Semináře v Japonsku, -Birmě, Batavii, na Ceﬂf
le`beSu`av některých krajích Číny,kterě budou muset být prakticky“
postavenyznovu.
í
L Ň _ Ý
F
Ý _ ~
a
Suma nutná k takovým rekostrukcím pohybuje se kolem 2Jmi-_
lionů amerických dolarů. _
. „
_ _ .
jPap,ežSká díla Šíření víry a sv. Petra Apoštola posílají misiímpo;
rnocneprostredky, jez jim vaše šlechetnost dává k disposíci.
'A já, ve jménu. ,,Propag'andy“, vám děkuji za to, co jste dalija co“
dáte. '
e
5
=
í A
`“
~ 'Vaše' příspěvky se posílají misijním biskupům, aby jich použili'
podle Svých potřeb. Ale tentokrát jsem vám chtěl, moji bratři, ozná-_.
Iníit potřebyz 'našich seminářů, protožejsou nejdůležitějším a nej~“
rozhodujícím momentem misijní otázky.
r
r
_ i `
A na všechistranácli světa, v každé hodině, pozvedají seminaristé“
Své prosby k nebi,-aby Bůh požehnal všem šlechetným dobrodincům. _
66-
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A. Harjaka:
f

Ý
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_ (O. R. č. 245.)

_ L
š
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_-K-ONVERSE IAVANCE

;

_
p

" V dopise uveřejněném „Agenzia Fides“ tento konvertita popisuje,
jak láska k osobě Ježíše Krista ho přivedla do katol. Církve
V
Jmenuje = se Ondřej HARJAKA. a- Narodil se 1912 _v Soerakarta na
ostrově Javě ze vznešené rodiny. Jeho náboženstvím byl theoreticky
islam, ale nikdy jej nepraktikoval. _
j
“
'
“ ze
Chodil do škol katolických, vedených Bratřími Neposkvrněnéhoz
Početí. Roku 1930 ve věku 14 let ho pokřtil P. Schozts S". I. ť---

Druhý den přijal Tělo Páně, Brzo potomystoupil do malého :semiﬂ

nářejv Djojakarta, dnešním hl. městě Indonesie, kde Sefseznáınil“
S jiným konvertitou,-pocházejícím taktéž; ze Soekarta jakoon, a, nyní.
apoštolským vikářem v Saramangu, Msgˇre Soegijapranatoıı S. ].V;I11além semináři se Zvláště věnoval Studiìu jazyků. Kromě jjavanšt'i"ny,.
svého rodného jazyka, studoval malajštinu, latinu, řečtinu, holandštinu, angličtinu a francouzštinu. R. 1939, když vypukla válka, právě.
přišel do Holandska. Vstoupil do řádu karrnelitánského, studoval
tam filosofii, theologii a1946 byl vysvěcen. Nyní .chodí na Gregov
rianu „v Římě na doplňovací kurs etheoylogàiep, aby mohl být jednohor
dne profesorem dogmatikyvmisiích v Malang na Jávě, jež jsou
svěřeny karmelitánů_ı:n_
.
_ _
p _ e . _.
_,
'
'

ˇ

n

, Vzpoınínka _I_1a;,m011 konversi ,mi »nutně p_řipıomínáboj, který jsem
musel vést Sesvými _drahými. 'Sn_až.ìli4-li se chráneitpjmne před nábož'enSt_vím, _, jež j je nynímým štěstím, nebylo to ž. _nenávisti_ ke 'křesťanStví, nýbrž, Z láskyke jnıně. V mé nové víře viděli pohanu pro mou
rodinu a- neštěstí' pro tmne. rDosud ještě mne mají za marnotratného
syna na byli by ,ocphotniìpřijnıout II1_ĚI1_BŤI1azpě,t's veškerým Zápalem. Své
lásky -0no,h_o-jedne, kdy bych se ›Z'řfek“l Svého náboženství “a`“_vráti'l se
ˇ
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opět do rodiny anašeltam to, co oni pokládají za mé dobro. Spokojuji .se tímto upozorněním na vnější překážky; Ale nezdůrazňuji je.
Chci tím naznačit, že já' sám' doufám ve sblížení se vsvouirodinou;
_zře,knut_í se jí je m_i tak těžké: ale to bude jediné ve Sjednocení
:es Kristem. Modlím se, abyimoji' drazí dostali se 'mnou milost poznání
štěstí křesťanské víry.
_
Konvertovatke křesťanství r. 1930 -- doba, kdy jsem se stal křesťanem -- znamenalo pro jinocha, který patřil ke šlechtě javanské, skok
rdo tmy a současně Zneuctění vlastní rodiny. Katolická nauka je totiž
v diametrálním rozporu s javanským ideálem. Vždyť evangelium hlásá
-sebezápor a Zřeknutí se bohatství, Zatím co ideál javanské šlechty
je vládnout, užívat darů života, mít majetek. Čest rodiny vyžaﬂduje dosažení tohoto ideálu; a zříci se ho dobrovolně je nečestné.
Proto, soudím, jsou tak řídké konverse k Církvi Kristově mezi javanskou lšlechtou. Tedy již “z` čistě přirozeného* hlediska nemůže mít
žádný Iavanec sympatií k ~evan'gíelické nauce. Proti ní se staví
myšlenka na užívání, jež mu byla vštěpována od malička, a důstojnost rodiny, jíž musí si vážit.
_
č_ _
Je pravda, že od věků ovládá javanské myšlení ideál osvobození,
jak je obsažen v nauce Sanâtadhárma-ově a tento ideál by měl dispo..
novat kpřijetí Vykoupení evangelického. Ale šlechta se odchýlila od
tohoto ideálu a přenesla pojem osvobození Z duchovního řádu na
hmotné pole; i
r
i
.r Když jsem serve. 144 letech rozhodlstát se katolíkem, tak jsem na
tyto, obt_í_ž_e“; j_e_ště__I1eInyslil, ale vzpomínám si velice dobře, jak má
matka byla celá zoufalá a nešťastná 'toho dne, kdy 'se ďověděla
vo mém rozhodnutí, že se chci státˇkřesťanem. _
_
i
- Kterýsyn nemá rád svou matku? A není matčina bolest .též i synovou bolestí? Zvláště tehdy, uvědomíme-li si, že -on sám je příčinou
té bolesti. 2.A tak vůbec nedovedu ani pochopit, kde jsem našel tu
sílu, abych .šel dál a došel. až ke svému vytouženému cíli.
_
_ z
Když jsem se v den svého křtu vrátil domů, pocítil jsem všecko,
jen ne radost: byl jsempřijat chladně a naši mne ,,ignorovali“, jako
bych vůbec nikdy nebyl na světě. Od toho dne moji bratři a mé
_-sestry úplně změnili své chování vůči mně.“ I má matka si počínala
vchladněia vážila každé slovo, když se mnou musila mluvit. ]ak jsem
jí mohltéhož roku říci, že se chci stát knězem? Když o_ tom uvažuji,
pak nacházím jedinévysvětlení: Bůh sámpřitom posiloval mou od-
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Pokusím Se nyní vypsat, jak mne přivedla milost ke křesťanství: svůj
právní styk s Církví, svou rostoucíjsympatii pro katolickou víru, rozhodný- krok, který rozhodl O mé konversi. ˇ
'Můj první styk S katolickou Církví byl dán událostí; jež je D31
první pohled velmi přirozená: přestovšak jsem zjistil, že mě Bozí
Prozřetelnost vedla za ruku. Se svým“ mladšímbratr-em jsem byl pozsílán do jedné katolické školy Z ptohoíiprostéhi) 'đův_o`đu,'že školní plat;
tam .byl nižší než na škole, kam 1j_sI`ne až T doposud chodili. Pomyslí:me-lži*-si nato, že cv naší rodině byli. zaujati p1°0tikř_@SťaI1SÍVí Eıjžge Sfà
inl11víval‹)”vždyckyls urč`i-tým"p'iÓh'ľdáňín1' o“vše“IIı,p` cotbylo katolıckeø
-
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je přﬂeízkvapujícíi, že naše výclıova byla svěřena křesťanskému ústavu
jedině,ýprophjospodářskou výhodu. Z počátku také můj Starší bratr a
mé sestry njješetřili úsměšky, protože jsem se chodil „učit“ od křesťanů.“A má matka ,nám otevřeně řekla, že tam chodíme pro učení, ne
aby sefz nás stali křesťané. Mluvím jen o Své matce, protože můj
otec již byl mrtev. '
e
`
_ _
B z _
Později" jsemčastokrát přemýšlel o smyslu maminčiných slov; byl
jsemposlán do křesťanských škol, abych .se učil a také jsem se
tam naučil tolik věcí, že si mohu dosvědčit, že jsem' splnil úkol
dobře.
jsem zakázáno, abych se stal křesťanem. .Je to pravda.
Přesto však jsem si vědom, že jsem poslechl směrnic své matky,
protože'mé obrácení' je jen logickým důsledkemtoho, co jsem 'se
natIčil_ ve _š_kole«-j i o ,
`, B
p
`
t
B t
A jako má matka, když ,p mi dala život, byla nevědomým nástrojem
v rukou Božích, tak 'rád myslívám na to, že Pán Bůh užil mé matky,
ač ,ojtopm nevěděla Va nechtěla tomu, abymi dal účast na tomto druhém narození pro křesťanský život.
'
Veškole jsem brziěkzo velice Sympatisoval S katolíky a ne ještě
S katoliˇctvílm. Přece
prvrreí den jsme“ oba dva, bratr a já, se
dívali sopravdovou nedůvěrou nejen na Bratry, kteří násiučili, nýbrž
i narnaše katolické spolužáky. Bylo to přirozené. Protože od nejútlejšího věku nás učili, že se katolíci po smrti promění v kance- Brzy
však jsme si“ nvědomili, že katolíčtí spolužáci jsou stejní kluci jako
my.
z
s
v
, r
_ Otcové a Bratří pak byli vůčiˇnám velice přátelští a tato dobrotivost byla tak upřímná, že jsme jí nemohli odolat. A shodli jsme se
o'ba,[já, ij bratr, na tom, že konec konců jsou lidmi jako my, a to
skvělí lidé.“ A historka o kancích v nás nyní budila pochybnost. t
Neröżpakoval jsem se mnoho a hrál jsem s katolickými hochy.
Naše styky byly. tak opravdové a tak srdečně, že jsemˇse S jedním

Z nich spřátelil. Bylo třídu za mnou ia mladší než já: přesto však
l(ìnBb}yl nástrojem '"Boží Prozřetelnosti, aby 'mi pomáhal vystoupit
" O iu.
_
,
- z
' Ke spáse ,lidípoužívá Pán”B`ůh zase lidí. V mém případě to učinil
způsobem ”-ihľmatatselriýzçnıi a l`-ùdpskžým. “C“-htěﬂl ,mne s;p_asit tak, že mi 0Stavil po bok přítele, dětské srdce., kterétjmimělo ukázat Božskšho
Přítele.,Když jsem po prvé vkročil do kostela, bylo to proto, abych
ufdělal radost tomuto ,svému příteli. Ale myslím, že v tom byl in kus
zvědavosti. A "tak jednoho nedělního Ťrána jsem ho doprovodil na
mši svatqu, _'p1`otože nÍì1e“Ť
Íto prosil, ale také“proto,..abych,,_„viděl,, co
tam"budeÍdělat. Dojem -Zl tohoto dne ' je dosud živý v V mé mysli.
V kostele se mi zdálo všechno, takové (podivné, ale 'zmocnil Se mne
nepopsatelný pocit, když jsem ve chvíli proměňování viděl, že se
všechny hlavýbtkolem fmne sk`láněj__í, v hluboké úctě. Zvláště ticho
pro hlas zvonku tim ^ živěji pocitovafné mne proniklo_ takovým do..
jmem, Íjakýjsěm dosud Iıezažil. Když mše Svatá skončila, ptal jsem
se _`svél_1o'přítele, co' všechny ty věci znamenaly. Podíval Se na mně
upřeně oběma očima, které mi říkaly: ,,Může být někdo tak nevěv
domý!?'_°Ý_Pótom,i .aby mi vysvětlil, proč všichni se Skláněli, mi hovořil O ,,ta`jemství“ a O Bohu, kterého přijal. Já jsem Z toho přirozeně
.'›
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nic nemohl pochopit, ale slovo tajemství t(paIıgera.meraın, t. j. to, co
rozum nemůže pochopit) budilo úctu. “
t “ iŠ A ›
t
Od tohoto už jsem se neposmíval tomu, co dělají katolíci, jak jsem to
dříve často dělával. Když jsem později na radu tohoto svého přítele
bez vědomi rodičů začal chodit navyučování katechismu, přitahovalo
mne zvláště ,,tajeInství“ Eucharistie a chtěl jsem Seo tom dovědět
více. Z počátku však mi hodiny náboženství přinesly zklamání, poﬂz
něvadž se jednalo o Starém Zákoně, který ve mně budil malý zájem.
z Když- pak začal život Krista Pána, byl jsem plný nadšení. vﬂ
Sám Začátek evangelické zprávy, narození ve Betlemě, klanění
pastýřů, hvězda ukazující cestu mudrcům -»+ všechno se mi zdálo tak
krásné, že jsem ihned pocítil živou velikou náklonnost k osobě Spasiv
telově. Potom život Ježíšův, Krista Dobroditele, který trpěl a umřel
za lidi dobrovolně az lásky, mne nakonec úplně získal. Ale že l;›y
Ježíš byl Bohem, že by bydlel mezi námi a živil nás svým Tělem
a svou Krví v nejsvětější Svátosti, to byla „tajemství“ tak nepocl1o~
pitelná, že při hovoru o nich jsem se musel smát. Můj přítel mi
odhalil toto tajemství ještě před tím, než jsme jebrali v kaftechismu.
Ale myšlenka, že stojím tvářív tvář ,,tajemství“, mne ihned zaujala.
Kolikrát jsme ve rodině ,slyšeli mluvit o tajemstvích: každá mythologie je jich plná.. ,,Tajemství“- klukům nahánějí strach; ale když
člověk vyrůstá, pak už se jim nevěří. A teď jsem- slyšel hovořit
o”,,tajemství“ jako O praktické skutečnosti. Chtěl' jsem, aby mi to
bylo vyloženo a netrpělivě jsem čekal, až Otec nám při katechismu
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něco o tom řekne: ale neřekl nic. Tak jsem se obrátil na svého

přítele. Odpověděl mi, abych se zeptal na to Bratra, který nás učil.
To jsem také udělal. Ale Bratr se mi vysmál: to mne rozhněvalo.
protože tď byla pro mne životní otázka. A se smíchemjprohlásil, že
je neschopen, aby mi vyložil tajemství Eucharistie, protože ani on je
nemůže plně pochopit a žádný člověk nemůže svým pouhým rozumem
proniknouttajemství. Pak zvážněl a položil. mi Íruku na ramena a

l
l
ı
3,

řekl mi: ,,l\-íusíme tomu věřit,protože Kristus nám. to Zjevil. A ty se

už jednou dej pořádně do ınodlitbyl" ,
r «
Modlit se? Já jseınse už hezký čas modlil, ale od této.. chvíle jsem
svou píli zdvojnásobil. Tak rád bych byl chtěl věřit autoritě .KriSto.vě,
jehož jsem měl tolik rád, ale má .přirozenost se toho děsila. .
Přibližovaly se vánoce.Ačkoliv všechny pocihylírnosti nebyly“./jeCD UK Pl- Q
úplně vyrovnány, pocítil jsem velikou touhu, abych byl pokřtěn
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mohl přijmout do své duše toho Krista, kterého jsem měl takjrád,~
jemuž jsemˇÍvěřil a jehož přítoınnoÍst jsem chtěl Zakusit V nejsv. svá-Q
,tostiL V hloubi duše jsem doufal., že budu ,jasně vidět do tajemství
tehdy, až na křtu `a v nejsvětější Svátosti Sestoupí Kristus do Iné
duše. Ale“ na sv., křtu se mi onoho citelného okoušení, na něž jsem
sl dělalnárok, nedostalo. Křest ve mně nic hmatatelného .nezmě-Ĺ
nil. Nenacházel jsem ve své duši“ nic zvláštního. Ale venku -bylo
toho mnoho nového. Členové mé rodiny se chovali ketmněvvodměřeněg
a to mně jistěnemohlo přidat štěstí. It první mé svaté přijímání mne
zklamalo. Nedostalo semi oné .duchovní úvtěchy, o. níž jsem si myslel,
že fje ,neodlučitelná od tak významné události. .Naopak den ﬂpo dní,
jsem musel sám a
si vybojovat vni=třn_í;bo_j protijedné nejis~t'o'tě,
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jež vypadala jak-o pokušení k nevěře. Před ostatními jsem si ovšem
počínal anebo Snažil se chovat, jako by se nic nestalo; ale vnitřní
Zkouška byla pro __.hOcha _ 14øletého_f_nesne'sitelná__,fA,.pocitoval jsęın ._-tím
většëboclest, protožle, jsem se szní nemohla nikomu “svěř_it:z ani Sivéímatce,
ani . ratrovi .učite ovçi, ani Otci, kter 'fmne k.řtil.-zPo=kládal“f°sem.totiž
Zalpochybovánía__;__nevěru
_p0uhollı* Skutečnost, _žeI-“jseInl“ měl àpoè
kušení proti víře, a neměl jse_1n“s~íz1y,Aab`ych .jim to'řeklz_' . a “f
Nevěda kekomu se mám .obr`á_tiĹt,„“sna“d_ podvědomě jsem 'šel kí samému ~KriStu, abych ho poprosil .fo-“cúvt›ěchu:,př_es všechna svá váhání
jsem, nikdy. niezapomněl“ jít do. kostzelaˇ a každý; denﬂráno jsenrpři“-_
Stoupil k oltář:Ĺ=Páně, protože jsfemﬁvěděl, 'že On -je Zdena že jedině
Onìmi může vrátit pokoj. A tak p,oZvol.nŤa. a, anižjsenıi si to uvědomil
semá úzkofst uklidnila.
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p Kdyžnynížvzpomínámfna; onu krisi, kterou jsem p`rožil,Wačko“liv
trvala jen měsíc, pak jsem přesvědčen, že se nemýlím, řeknu=vli,_že
mne zachránila jediné má vosoblnírýcláska ke Kri`stu;; *Táž==-.láska il ke
Kržìstu mne podobn_ě_p“řivedla_ k toìnu, labychndělafl svůj“ prvníłkrok,
krok ro,Zh.odující O mé žádlożsti, 'ľa“bycl1_byl“ přijat do ;sváté Církve;
I ,,tajemství“, které mi Z počátkunalláněloz strach, se mižo__dl1alil“o_jako
projev božské lásky; akdyž teď obrnovujirkaždého rána na oltáři
betlemské tajemství, strach Ze styku sz Bohem přemáhám -láskou
k- Tomu, který Z lásky ke mněí“_s_i__m;I1_e jvybralﬁkç tomu, abych uskutečnil toto tajemství lásky.,_ _
f“ “
_ ~
r
s .
,
_ Musím. dodat, že jsem se po_Ísv.nkřštu naučil “1Zvlášt11í lásce a úctě
knejsvětější Matce Boží, Když j;seI1'1;se dozvěděl,“ že eXiStsuj*e“,řehole
Zasvěcená Zvláště Panně Marii, :r-oZhodljì'js,em_' senstát ka,rmel“itánem.
- Tak tedy Kristus nade jınsıíoll Z-v;ít;ěZil,a'a Ĺpf_ř~_ivedl,1I1;ˇ11ìe“kísobě. Nechtěl
jsem Zdfůrazňovat vnější obtíže se“ strany mé; i°ocli_ny'łi_jeslÍ_liže :se mnou
fak Ilﬂkläđäli, bylo to kon“ec“ko_ncůż „Zve lásky_ke±1n11~ě. A. já téžjseìn je
nikdyjııepřestal mít rád a Z l__ásfky'k nimj-“je“nechci “nija_k<nÍutit. Doufám jen, že Bůh, který si m;;n1eŠ v“y;vol.il _meZi“_toli_ka jinými, a zpřičlenil
mne k dílu Vykoupení ˇìÍınÍeÍZi_; Javazjnci, “mi„ dá milostçabych- na 'prvém
místě přivedl do nebe ty, se Iìıíi1niž= jsem spojen' ponty krve!
- _
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s Světová Oktáva Za_ sjednoceııí. ve víře ﬂznoviujfn-á__n1 připomíná nutnost
mìisijního apoštolátu jŤÍi›ořn“oci='_111ijsi_íIr;i.
Misijní-čii”ìnosti Církve se však
u nás Věnuje stále málo p`o`Zo“rno“sti.fA`nedáviáme-liutolikl misionářů
jako jiné malé evropské národy (na př. belgické město Brnges [asi
50.000 obyv.] dalo do 1939 celkem 827 kněží, 15 bratří, 91 sester misiím; blízké okolí ještě 143 misionářů; celkem 336 misionářůl), proč
aspoň tím více nepodporujeme misie hmotné? Válka tak těžce misie
poškodila, na mnohých místech zničila, celé ínisijııí stanice, je nutno
začít Znovu budovat," stavět koStel"y,~'s'eÍmináře, sirotčince, nemocnice.
Jak uboze malý je obnos, který ročně vybereme na misie! Početně
menší Slovensko dalo loňského roku misiím přes 10 mil. Kčs a my
Sotva desetinu. tohoto obnosıı. _` .
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ˇ A či je to vina, že už nás je tak malý zájem o misie? Kdo má učit

lidi mít široké, katolické. “srdce,~ které by dovedlocítit i se vzdálenými údyi“-Krisltova těla. Ĺaskteré by dovedlo pro ně nesobecky ol')ěøtovatzat modlitbu nebo peníze? Utváří-li se charakter příštího kněze
v semináři, je nutno začít S nápravou jižv seminářích. V tomto čísle
je uveřejněn dopis holandských bohoslovců, kteří nám napsali, jak
pracují pro misie v semináři. “Srovnejme jejich činnost, jejich zájem
os misie
našimi semináři. V_pHolandsku je .zájem O misie zájmem
všechibohoslovců -Ä-› unás jen několika jedinců. U nich každý nějak
p”racuj"e 'pro misie podle svého způsobu modlitlˇ)ou, rozjímáním, obětęmi, odbornými studiem. podporují misie finančně, šíří zájem promíà
tánímš misijııích. filmů ja' Édiapásek, `zásoĹb1ı_jí své“ mi“sionáře časopisy
Z domova. A u nás?
Q
.
j
s
0
_
a
* Především je n“ìutno,„ aby se“ zvětšily řady pracovııíků, kteří by v miz.
sijních akro-užcíchˇezískalito, co je předpokáladem každé pomoci mi-č
siím:--misijního, d_uchla.."]en tam, kde vládne tento misijní duch, může
vyrůst ln1is`ijní*7lpovolání,ljen'“ten; kdo iná tohoto misijního ducha.
může opravdově“~a.~“účiínně misiím pomáhat a zájem o misie ve svém
aokolí~jed11oiít`ijakÉokněz“ šířit.
,
š
' '
tv
- Alzpůísob. kterýın se “snaží1nisijní kroužek _toh'oto cíledosálııíıout,
může být Iˇiizııý. Řídí se to místními poměry v semináři.
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“ „Dále 'l)ylo““l:›y potřebné, aby byla navázána spolupráce všech misijních kroužků v našich seminářích, abychom sijfmohli vzájemně po1ná_
hat. Částečnćﬁspojeııí b,y'lloŤjirž“11avázáno“,ttdoufejtme, že senám podaří

usk4u“te'čnitr_spolupráciıv“še`ch-. Vhodný způsob: jednotlivéí kroužky by
mohlyípojsílatílsredakci,ČKB'pod1“obné informace ol tom, co dělají a co
připravují;.”ČKB- je otiskne ve zvláštní rubrice na konci zpráv ze semiv
nářů. `i,-Éçfˇlıodyz na_`př. ıněkterý“ misijníﬂkroužek by chtěl L uspořádat
v“ýstavk"u'“ misijní liteIˇa_tury;s Ostatní kroıižky by nalıídly své knihy
a mohla. by se vytvořit výstavka putovní. Nebo spolupráce při vydání

I
l

f

přiruč.ky“ pro -misijní akademie a pod[V tomto čísl_e již s touto infor-

mační“ službou začínáme.

'

l

,~\vša`k i mimo semináře začíná se slibně rozvíjet akce propoìınoc

misiíin__ `\?7' pražské. arcidiecési se svoleıiiın a požehnáním p. arcibiskupa chystají stavbu českého misijního domu, který budespolečný pro
všechny České a moravské~diecése. Tento Inisjijní dům má Xfyclıovávat
budoucí České .misi.oná'ře a pracovníky pro pomoc misiím ve vlastii.
Později ina být při nění zřízen institut pro misiologii. Pomozme duclsms\f;Iı‹`-_És i lmıotuě. aljy jmisijiıí (`lů'n_1_ byl brzičko postaven!
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tôý stÍoletjí{ zůstala “' lat'i_ıl1á%_ijazyke1nstudijním, jazykem věd; jadoľ-3
koııceg dík lıtıınaııistůmysiš získává znovu -obliby u_ vzdelanych lidi.
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kteří jí mluví a píší. Ale je třeba přıznatı. ze jl jiz ovládá jen elıta.
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Může se dokonce říci, že ,humanismus je odpovědný z_ velké ,čásÍtisZ.a

pokles la.tin'y`tím,”že se navrátil ke zgramatice Ciceronově„a“_ použil
nové výslovnosti (mylně nazvané francouzskou), žejzzvětšilzzdo velkých rozměrů rozdílnosti latiny od moderních jazyků, které Selejstále
více navzájem rozlišovaly, vyvíjely ja ustalovpaly. Křest”anS_Ívo.1Ĺ.již neexistuje, moderní státy necítí jse. vázányj společnou myvšlelliıkou, svět
ostatně se rozšiřuje- náhle. jakna východ,;tak id na západ ai-otiřásápojetím společnosti středověké, D
_ i »_
. t
. 1 o > v ž j
j
Tuto úplnou změnu postoje k latině konstatuje I*"ravntišeke l., který?
r. 1536 vediktu ve Villers-Cotterets ustanovuje, aby se úřední listiny
vyřizovaly od té doby francouzsky. Dosud“ bylazlatilia jazykem ce-“
lého běžného života, užívaná při slavnostech a úvřednícl1=jedná;.ních; od nynějška však jest jen jazykem Církve, universit a;vědců„
Nuže, v této době kladou protestanté do svého revolučníhopro~
gramu přijetí lidového jazyka do liturgie.`;_]`e to ž taektiokých důvodů,
řekne se, heresese chce opříticioijlidg mimochodem, je dosti bolestné
konstatovati, že Církev hodně často nechala heretikůmvýhradní
právo používati čistě lidových method; nebyla dostatečně napodobena
Smělost sv. Ambrože, který bojuje proti ŤAr.i_ánům jejich vlastníymethodou, Zavedli lidové zpěvy doslavení l,.it.urg`ie;*~%*Froìo se bolestżné náﬂ
sledky mohou Snad přičítati naší =bázlivo_sti~. Přesto však 'u protesè“
tantů použití lidového jazyka jejvícůtnež otázkou lidového apoštolátu
a je to záležitostí rázu dogmatického: mše a Svátosti- nemají- v jejich
očích účinnostiˇexopere operato, nýbrž jen takovou účinnost, jako„
má kázání; a nerozumějí-li věřící proto takovému kázávní, pak se
stává úplně Zbytečné.
- s
oz
_
"
e-`
j
s Liturgický jazyk na koncilue“tridentském.
_ _ D'
s Koncil tri-dentský se musel .ve .svém sezení. zo mši sv. (srpen-Září
1562) dotknouti otázky lidovíéhoijazyka av' liturgii."lDevátý Z jčlánků;
které byly vyňaty Z děl .reformátorů a podrobeny diskusi, -Zní: „An
missa nonnisí in lingua vulgari, quamíomnes intelligant, zcelebrari
debeat.l -- Zda se smí mšesv. Sloužiti zv jazyku lidovém, kterému
všichni rozumějí.“ Je třeba říci, že Seˇshromáždění potkalo S příliš
velkými doktrinálními nesnadnostmi, kter1é1_odsunuly tuto! ~otá_jZku›
docela do pozadí. ]en tři mladí theologovéa několik Otců vyslovili
Své smýšlení a vždy způsobem dosti zneurčitiým a krátkým.;Zde ně-j
kolik ukázek Z tohoto jednání: _
na j ~ '
í Í
1. Téměř všichni byli Zajedno,Íž[ez je ltřeba »pečlivě se fvyhnoutizá-z-“
Sadního odsouzení mšetztsvgv lidovéin jazyku:-Ferrante avněkolik;
biskupů (Bracaren., Calamonen., Veglen.)„se snažilo prosaditlodsouęZení. De' Santis, ”theolo”g` Ze Salamanky, také stanovil, že papež -by
mohlﬂv tomtobodě naříditi Změnu kázně, kdyby to ﬂuznalv za vhodnéﬂ)
Konečný text kapitoly 8. bere Zřetel právě na tyto výhrady: „Non taèmen expedire visum est Patribus,zut lingua vulgřari Inissap passim
celebreturˇ.“ Nezdálo se otcům, že by proSpěl~o~,jykdyby m_š_e;.o_..Syv. se
všude sloužila v lidovém jazyku. Důvod trojí řeči na křížvi; ı1v'ede-ný
theologem De Santis, na nikoho nezapůsobil.
ˇ
'' i
1) Ehsesz De Santis pag. 'ZÍ4,4.z
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2., Přece však se nebral zřetel ko požadavku protestantů; důvody,
pro něž sepovažuje překlad liturgie za nevhodný, byly:
ˇ
a) „Ne margaritae dentur porois, ne vulgo arcana Dei publicentur
et ludibrio habeanturfi) Aby se nedávaly perly sviním, aby se nečinila zjevnými tajemstvíflšoží sa aby nebyla vydána v posměch jim;
neque videtur esse dubitandum quin, si missae vulgari cujusque
,gentis idiomate peragerentur, divina mysteria minori reverjentia colerentur.“3) Zdá se, že nelze pochybovati, že by byla tajemstvíilšoží
echována v menší úctě, kdyby mše sv. se sloužila v lidovém jazyku
u kteréhokoli národa. Rehořiˇ VII. se přičítá tento argument: „Ne
vilescerent et subjacerent des.pectui.`“4) Aby nezevšedněly as nebyly
v opovržení. Dnes nad tím trochuøžasneme. Abychom topochopili, je
třeba si vzpomenouti na to, co jsem výše poznamenal, že latina
byla během celéhostředověku“ jazykem ,,`vážného°Ť života, uˇžívaná.
při slavnostních příležitosteeh a úředních jednáních. Benedikt XIV.
ještě v XVIII. stol. píše ve vžšvém De sacrificio missae, 2, 2, 5: ,,Cu1“n_
tot sint. vulgares linguae risuplane dignae 'et prorsusšcontemnendae.“ Poněvadž je tolik lidových jazyků hodnýoh smíchu a skoro
opovržení. Nesınímeztráceti se zřetele, že tyto doby t. zv. hluboké
víry, měly k Svatým vě”eem`“=ndůvěrnost hraničící až s neuctivostí:
v jižní Italii jsme si o tom mohli ještě před nynější válkouučiniti
dost dobrou představu. Konečně sám klerus, příliš chabě vzdělaný
a postrádající vší důstojnosti, byl silně upoután nejvšednějším
životem.
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b) „Esset etiam magnopere periculosum ne varii in multis .translationibus errores nascerentur.“5) Bylo by také velké. nebezpečí, aby
ev. mnohých překl±ıde,ch-ne„vznikly- Lůzné. bludy..
I
3. Tyto důvody se nezdály dostatečné mnohým Otcům. Také ne~
jsou »obsaženy v konečném textu. Ostatně text Z I. Kor., XIV, 16, se
mnohokrát dostal do diskuse a bylo smnohdy velmi nesnadné se mu.
vyhnouti: je-li cıitován Justiniánem, pak prohlašuje rozhodněFeIˇrante: „justinianuın loqui de more greco.“ Justinián mluví dle řec-

\
.Í
\

št

.kého zvyku. - František de Santis se Z toho dostává takto: „et ad

I. Cor., XIV, 16, quod opponunt haeretici, quod necesse est ut ad~
-stantes in ecelesia audiant quae dicuntur, etc., respondit Paulum
ìntelligere de praedieante verbum Dei, vel quia eo tempore is ınos
erat, cum omnes essent“ tam-quam religiosi et pii neque erat periculum
irreverentiae, ut esset nunc, quando caritas refriguit.“ ,,Ke1.-Kor.
XIV, 16, jak tento teXt„uvád;ějí heretici říkajíce, že je nutné, aby přítoninízv kostele slyšeli,“ co se říká, atd., odpovídá: že Pavel to chápe
=o hlásáni slova Božího; anebo: že tehdy to' 7 bylo zvykem, poně-vad“/ˇ,
všichni byli svědomití as zbožní a nebylo nebezpečí neúcty, jak by
tomu bvlo. nvní.. skdˇvž- oolıladlae-l_áskaˇ.ˇ“ Všichni však souhlasili s tím..
-že alespoií někš'teré částiíınše sv. Ý byly určeny pro poučení věřících.
Ěktešříf= jšimfztedˇy
K
._„

.
_

;lr_ozj;ı_ęměti_:ﬂ.[,eÍtsi`p;Mi_ssa. magnaın (žontineat populi
“
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6 2) ibid. pag. 743
t
3) Návrh decr. De doctrina ze 6.
4) jaffe-Loewełìfeld Č. 5151.
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Ťùíxfrłı dekrŤ°De doctrina ze 6. 8. 1562.
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fidelis, eruditioneııf -- ,,,i když mše sv.. obsahuje v sobě mnohé poučení věřícího lidu“ praví se v konečné úpravě VIII. kapitoly. '
W 4. Aby se částečně odpomohlo těžkostem latinské liturgie, koncil
žádá od duchovních pastýřů, aby se postarali o vysvětlení poSvátných tajemství a lekcí: g
_
i
_ r
Q Ne oves Christi esuriant, ,neve parvuli panem petant et non Sit
qui frangat eis, mandat Sancta Synodus pastoribus Singulis curam
animarum gerentibus, utçfrequentertinter missarum celebratıonem vel per se vel per alios exhis quae in missa .leguntur aliﬂquid exponant, atque inter cetera Sanctissimi hujus Sacrificii mysterium: aliquod declarent, diebus praesertiﬂm dominicis et festis.
Q“ Tento text, mnohem delší než původnínávrh, neomezuje výklady
jen na epištolu a evangelium. Neurčuje, že se mají vysvětlovati toliko při kázáních.:V praxi se zřídkavvyužívá- této volnosti a rady.
Liturgický jazyk od koncilu tridents-kého _ “
" V táboru protestantském nechybělo útoků proti koncilu tridentskému. Nejsilnější přicházely od italského odpadlíka, fra Pavla
Sarpiho (Pietro Soave). Mezi jinými výtkami vyčítají novotáři
koncilu tridentskému jeho postoj k lidovému jazyku tv liturgii. Kontroversisté a theologové katolíčtí byli přinuceni, aby se 'znovu zabývali 1-tímto problémem, avšak od nynějška již S apologetickým zaměřením: nyní už běží jenom O ospravedlnění rozhodnutíkoncilu udáním přijatelných důvodů. Odtud vznikla snaha přenésti celou
záležitost na pole zásad, Zatím co Otcové na sněmu tridentském
nvažovali jen os její časové vhodnosti. Tato snaha se projevuje
u sv. Bellarmina a ještě v XVIII. stol. u Benedikta XIV.6)
i
“ Kontroverse měly vliv i na úřední rozhodnutí Církve. V r.1699
-odsuzujesv. Stolice větu č. 86 Quesnelovu, takto, formulovanou:
„Eripere simplici populo hoc solatium jungendi vocem.SuaI'n voci
št§tiuS)eccles_iae est usus contrarius praxi apostolicae et intentioni
_ ei.Íˇ7
V
s Nelze přesně. určiti, jak byla tato věta odsouzena, poněvadž byla
odsouzena společně s ostatními větami, aniž je blíže určeno, která
-zj nich je heretická, opovážlivá nebo mylná.
. i ,P _
Naopak k 66. větě Synody pistojské dal Pius VI. přesné vysvětlení:
Propositio asserens fore' contra apostoliçam praxim et Dei con~
silia, -nisi populo faciliores viae parentur suam vocem jungendi cum
voce totius ecclesiae, --» intellecta de usu vulgaris linguae in liturgicas preces inducendae: falsa, temeraria,ordinis pro ,mysteriorum
eelebratione praescripti perturbativa, plurimorum malorum facile
productrix. (Bulla Auctorem fizdei, 28. srpna 1794, D. R. 1566.).
, Je pozoruhodné, že přes svou přísnost ;s~počív'a ltoto odsouzení na
~opo`rtun_itě, praktickém poařádku, skutečné situaci až že se vyhýbá cele
doktrinálnímu charakteru.
t
1 6 t
_:
i
i Tatáž přísnost J je vakázeňských dekretech. V r. 1621(-12. ledna) iodsoudilﬂ Alexander (VII. překlad Misálu i pro Soukpomousiž potřebu
`
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0) De Sacrificio missae, 2, 2.;
7) Denzinger-Bannwart, 1436.
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laiků. Kongregace obřadů v různých odpovědích potvrdila zákaz
veškerého zpěvu v lidovém jazyku během obřadů čistě liturgických
(zpivaná mše sv., nešpory)?-°ř) a zakázala překlad liturgických modliteb
i mimo" liturgii.“) Tyto odpovědi, roztroušené ve Sbírce autentických
dekretů,íbyly“přejaty do moderního dokumentu, určeného 'oficielně
celé Církvi. do Motu proprio Pia X. Z 22. listopadu 1903:
_ P 1
„Vlastním jazykem Církve římské je latina. je zakázáno zpívati
něco při slavnostních obřadech v jazyku lidovém, dále pak Zpívati
v lidovém jazyku proměnlivé i neproměnlivé části mše sv. a oficia.“
Je třeba říci, že až do francouzské revoluce 1789, klerus a lidve
Francii byli Zajedno se sv. Stolicí v nejpřísnějším odstraňování jakéżhokoliv zavádění lidového jazyka do liturgie: latina zdála se zkušebním kamenem pravověrnosti, lidový jazyk však rozpoznávací
známkou reformovaných. Odsouzení misálu Alexandrem, VII. předcházelo lpodobné rozhodnutí theologické fakulty pařížské 1655 a shromáždění francouzského kleru r. 1660.
9
Jazyk lidový, odstraněný z liturgie, nalezl útočiště v písních
a zbožných modlitbách, které byly složeny pro spoluúčast na slavení, tiché :mše sv. jak ve Francii, tak i. v Italii a Španělsku. Přes
všechna nařízení je však zřejmo, že problém lidového jazyka
zůstal otevřený a nedořešený. Nelze se domnívati, že různá disciplinární rozhodnutí, která jsme uvedli, byla snad provedena všeobecně
a bez výjimky.
z
1
_
Nejprve se podržely místní zvyklosti, které ,mají zákonnou platnost: a tak se zpívaly od nepaměti při slavné mši sv. v některých
krajích Německa a Rakouska zpěvy ze Kyriale německy.
Také užívání misálu hlaholského (římská liturgie přeložené. do staroslovanskěho dialektu) se udrželo na dalmatském pobřeží v die-v
césích: Terst, Veglia-Arbe, Zadar, Split, Šibenik a Szany-Modrus,
jak jej uznal úředně dekret Kongregace obřadů, č. 3999 Z 5. srpna
1898.

'

'

.Ă

_

_

_

3) Dekrety Kongreg. obřadů 3230, 3827 ad 1, 3113`ad1, 3496 ad 1,
.

9) Dekret 3537 ad 3.
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Také misionáři z Východu a Z nejzazšího Východu podávali v Římě
prosby o překlad liturgie do jazyka těch krajin, kde hlásali evangelium. Sv. Stolice se Stavěla k takovýmto prosbám zamítavě, ~ jako
na př. v r. 1627 na žádost bosých karmelitánů ve prospěch Armenie,
v r. 1681 pro Kavkaz. Ale nejednala tak vždy; jest třeba se zmínit
o dvou málo známých případech:
_
_
Jan Z Monte Corvino, apoštol st-řední Asie, obdržel pro své miSionáře fakultu Sloužiti mši sv. V mongolštině ,,tam verba canonis quam
praefationisě- jak Slova kánonu, tak i preface“; a to jim zajišťovalo
převahu nad Nestoriány, kteří používali syrštiny, aniž jí rozuměli.
26. března 1615 Se, Svaté Officium za Pavla V. postavilo příznivě
k otázce slouženíﬂgmše sv., domorodými kněžími v čínském jazyku.
Ale různé“-příčiny, 'zvláště krutá pronásledování, opozdily sestavení
římského misálu v čínštině: když 'pak r. 1680 předložil jesuıta Fılıp
Couplet Kongregaci obřadů dokončený překlad, nedostalo se mu
3994 GÍC.
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schválení; .svou žádost doložil P. Couplet písemnou zprávouw), v níž
výložil potíže při hlásání evangelia plynoucí Z čínského nacionalíSIn‹u
a Z jakési nemožnosti naučiti latině domorodce, kteří se připravo-‹
vali na kněžství. Ukončil takto: A
ˇ
“
. .
Liceat mihi quaerere an, si Apostolorum principes Petrus et Paulus
in Sinam praedicaturi advenissent, non id facturi fuissent quod
Romae et Athenis fecerunt, et relicta lingua haebreo-Syriaca, ut ibi
usi sunt. graeca et latina, ita apud Sinzas Sinica lingua in sacris non
fuerint usuri?
.P
r
P
Byla to zásada sv. Cyrila a Metoda. Papež Lev XIll.vzdal skvělou
poctu apoštolům Moravy tím, že zavedl jejich Svátek do kalendářepro celou Církev; a tak se de facto mírní bývalá přísnost římské
Církve k překladům liturgie do lidového jazyka.
Roku 1886připuStila sv. Stolice v konkordátu S Černou Horou
omezené užívání modernisované staroslověnštiny, t. zv. gradjanky
pro diecésí Antivarskou. Mnohem významnější privilegium bylo dáno
1“. 1920 Československu: Staroslověnština byla připuštěna pro mši sv.
římského ritu v určitých dnech svátečníchﬂv několika větších kostelích, a lidový jazyk má své místo oficielně ve Slavné mši sv. při
zpěvu epištoly a evangelia, když byly negprve zazpívány latinsky.
Užívá se ho rovněž při křestních obřadech, při svatbě, pohřbech,
při procesích na sv. Marka, O prosebných dnech a o Božím Těle.
Také některé diecése V Německu a ve Střední Evropě obdržely
Z Říma během posledních dvaceti let s-chválení rituálů s větším neb
menším použitím jazyka lidového (na př. Mnichov 1929, Vídeň 1935).
Z toho vidíme, že kázeň Církve Západnív oboru liturgíckého jazyka“ je dalzeka té přísnosti, jak by se nám dnes na první pohled
zdálo; je povolná k vývoji podle okolností a mohla by se jednou pod
nátlakem misijní nutnosti klidně vrátit ke zvyku řeckých a egypt;
ských vmisionářů.
v
“
Í
A

BOHOsLovEcKÄKnONIKAl
M

Misijní myšlenka v našich Ťseminářích. '

Podařilo se nám navázat spojení S misijním kroužkem holandského .Semináře Roermondu.
Poslalinám ľzprávu O Svépráci
pro misie. Věcný výčet jejich horlivé misijní činnosti, jak ji v tomto
článku uvádíme, není vybájenou
mýdlovou bublinkou, ale Skutečností. Je dokladem úžasné, láS~
kou organisované pomoci malého
Holandska světovému misijnímu
úkolu Církve. Taková práce přiv

_

i

.

tahuje Boží požehnání. 3500.000
holandských katoliků má před
7000 kněží, v zázemí a na 3000 miSionářů-kněží V zámoří.
Röermond - Holandsko.
“- I. Misie v duchovním životě.
.„V první“ řadě po;máhíáme_ mixsiím modlitbou a to ..so.ukro`mou
i Společnou na měsíční. misijní
úmyslysv. Otce ap na Zdarpa-pežskýàch misijních děl. Jednou

-

ˇ 41°) Vyđána' Bollandisty vv Acta Sanctorum.
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niěsıcně je' sloužena mše sv. na
určitý misijní úmysl, na misijní
neděli zvláštní cantata. Misijní
meditace máme ve dny ınisiím
vyhrazené, nebo ve dny, které
jsou ve vztahu k misiím (na
-svátky misijních světců).
l
II. Poznání misii
získáváme buď osobním studiem
anebo společným studiem. Pra.cujeme totiž:
'
a) v misijních skupinkách:
Pravý duch kněžství je Épod-statně duchem misijním. Tuto
myšlenku podporují t. zv. misijní skupinky. Členství je dobrovolné, avšak téměř každý bohoSlovec jevčlenem některé Skupinky. Nejmenší .počet členů: jedné
skupinky jsou čtyři, nejvyšší
šest. Scházejí. se čtrnáctidenně
na 1/2 hodiny nebo % hodiny. Členové jeden po druhém obstará'vají

program

schůzky.

Každá

skupinka má vlastní methodu,
kterou si sama určí. Hlavním cílem je vytvoření kněžského misijního ducha. Proto každá skupinka má silné náboženské usměrnění. Některé skupinky jsou té-

měř jen duchovní (rozjímají Omi-sijní myšlence v církevním roce,
v oběti nejsvětější, O poměru
svatých k misiím., o tom, jak se
projevovala misijní myšlenka
v životě velkých misiOnářů)”.]iné
skupinky zaměřují sv-ou činnost
k přímému misiologickému stu-

cus Xaverius“. Každého roku 6.
prosince volí členové výbor. Ročně se koná 8 společných shromáždění. Ve dvou shromážděních
mluví seminaristá, v ostatních
řečníci odjinud: misionáři nebo
misiologové. V posledním shromáždění pojednává Se ponejvíce
o thematu souvisícím S misijní
akcí v duchovní správě. Někdy
je víc než 8 shromáždění: na př.,
je-li v okolí. misijní biskup nebo
velký misionář.
c) v misiologickém semináři:
Členství-tohoto institutu je fakultativní. Nemůže mít víc než 25
členů. Cílem, je osobní prostudování misijních problémů pod vedením odborníka (nyní P. Dr Ant.
Freitag SVD). Každý člen má referát nejméně jednou v roce. Misiologický seminář se schází každých 14 dní asi na 2 hod. Jedno
thema určené P. Freitagem je
pečlivě vypracováno a předneseno příslušným referentem. P. Freitag je Zkoriguje a doplní.

III.

Uveřejňování

studijních

výsledků.
Co se projednává v misijních

(dogmatickému, ” liturgické-

skupinkách, nemůžebýt uveřejňováno pro příliš osobní povahu.
Výsledky ucelené studie mohou
být předneseny na společných*
shromážděních (viz bod Ilb). Rozmnožují se jen věci přednesené
v misiologickém semináři.
Studijnímateriál čerpáme Z naší

mu. ethnologickému atd.). avšak
modlitbu nezanedbávají. Den po
schůzce se .obětuje mše sv. á sv.
přijímání na určitý misijní úmysl
Ťa O probrané látce se medituje. Í
b) “v= misijním spolku: p '
jako vf každém :diejcésním semináři naší vlasti je také v našem
misijní spolek. Náš je nejstarší
-- loni se dočkal padesátin. Imenuje se .,l.i_efdeWerk St. Francis-

misijních časopisů. které nám docházejí.
`IV. Další způsoby našíjmisijni
činnosti. r s
.
Před válkou bylo krásným tradičním zvykem, že jsme si na půl
dne zajeli .do kláštera .,Aldenghoor“ misionářů Mill-Hillských.
Miiıulého roku jsme tradici obnovili. ~
t“
Č

diu

l
J

V
V

1
I

l

wfv

j›
1:

jl

H
w

ší
H

4

vn-n_.øn ø

Ťí*\
j,
gl

ii

,I
ﬂš

=ı
1
Z
I

4.

3
Ě

l
V

l

l

knihovny (misijní) az nejlepších

,.
I

r
-x

l

í
I

w
S1

.z,„.z»n-4.+z„.4ł_›". ^""., „.

'90

-.n_4,. »z_‹.›«~_-z . _-v*'“"~‹-vø.„ ,._„,.
X

S
. ø. _„.~‹-

č«›.

„.....

.-.,
‹.ø.v_›v.-.„.-.>-.n=>‹›=‹n.xzx-.nxx.x:,‹:ﬂrız.7:,..:\='

ø
_

_

1.
,

-,

.

v

.

-

.

,Akce poštovních. známek měla
před válkou veliký. rozsah. Nyní
byla Silně zredukována. Nejd. p.
'biskup byl toho náhledu, že rozvětvená filatelistická akce nijak
seminari nesvědcı. Q
A Dle možnosti podporujeme mi-sijní společnosti, které v určitém
-okamžiku potřebují naší pomoci.
Od založení moh-li jsme, počítajíc
v to knihy a časopisy, vyplatit
90.000 zlatých (Gulden). Peníze
získáváme vydáváním různých
knih, vedením seminárního knihkupectví, předváděním malých
filmů aľdiapásek, prodejem nám
-darovaných, nebo námi koupených knihoven po zemřelých
kněžích, dary a pod. l
T
Pomocná akce. kterou dosud.
podnikáme s velikým úspěchem.
je tak zvaná misijní akce knih
za časopisů. Již několik let existuje tato akce v 5 diecésních semi-

Brno. O vánočních prázdninách
uspořádali jsme doma několik
misijních akademií, jejichž výtěžek byl věnován pro stavbu
českého misijního, domu. Chtěli
bychom i o velikonočních prázdninách takto podporovat zájem
o; misie mezi lidem, avšak ve
větším měřítku než dosud. _-- Náš
misijní kroužek připravuje“ sborník po dnešních světových náboženstvích. Themata jsou již rozdělena azčástečně zpracována. --2
Po pololetí chceme vydati obrázky P. Marie' nebo svatých v pojetí misijních umělců. --« Pro povzbuzení--zájmu o misie by bylo
dobré vydat tiskem sborník Z dopisů našich misionářů. Pokud
možno od každého misionáře jeden dopis, který by byl pro něhó
charakteristický itéž fotografii.
jeho nebo Z jeho misie. K tomu
by však byla nutná spolupráce

náříchnaší země. Cílem knižní

Hradec Králové. .V. hradeckém
semináři byl samostatný misijní
kroužek s dobrou tradicí. Měl dokonce svoji vlastní prodejnu. jejíž výtěžek byl určen na podporu misijního díla. Tento kroužek
i s prodejnou zanikl za války.
Nyní převzala jeho činnost Brynychova jednota, jež má k propagaci misij. a unijního hnutí
svého misijního referenta. Pochopitelně je .tu snaha navázat na
starou tradici. V tomto studijním
roce začali jsme svoji činnost malou misijní akademií spojenou se
.sbírkou a s výstavkou naší misijní literatury, jak o tom' byla
zmínka .v Kronice. Navázali jsme
při tom styky' se Společnosti Slova .Božíhof(P`. Josef Šebela), jež
začala právě působit V naší diecési (v Chrudimi).j Praktickým
výsledkem tohoto 'styku byla Zatím aspoň. větší _. objednávka Misijních kalendářů, jež jsme po-

IV

VI

ˇ

akce jezásobování misionářů a
misijních stanic knihami. Dostáváme knihy od lidí Z. diecése a
posíláme je pro-kuíraturám misijních společností“ po dohodě s ostatními semináři.
.
ještě zajímavější je akce s časopisy. je nyní u nás v mimořád-

ném rozkvětu. Cílem je obstarati
'misionářůın časopisy duchovní i

kulturní, též politické, ” humoristické, sociální a deníky. Diecésní
účastníci naší akce zasílají po
:přečtení svých časopisů pravidelně jednotlivá číslči misiím, t. j.na
adresu námi udanou. Téměř 350
”mi`sionářů naší diecése (je jich
Qyšak u, nás víc. než 400) dostává
takto pravidelně své včasopisyff
v Tak pracuje .malý holandský
seminář. Srovnejrne, si s tímto
střízlivým výčtem zprávy o práci
pro misie v našich _ seminářích,
pak zpytnjmc svěd.omí . ..

všech.

-

.
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máhali rozprodat o Vánocích doma. 2. prosince přednášel u nás
P. Václav Soukup _z Prahy. Při-

viac raz do roka sa usporiadáva-. í

jú mısıjné akadémıe a schôdZky,,
kde sa prednáša a debatuje o mi-

nesl mnoho zajímavých a povzbuzujících zpráv o misijní činnosti
v Holandsku, Belgii a Švýcarsku.
Slíbili jsme mu přeložit několik

sıjných

článků pro misijní sborník. Pro

hnutí u nás, jsme spojenis na-.
ším kongregačním misijním bohosloveckým. spolkem se sídlem
ve Spojených státech v Oconomowoc s “ názvem Perpetuel HelpMission Club -- misijní sdružení

vánoč. prázdniny připravili jsme
a rozmnožili přednášku o světové
náboženské situaci a misijní čin-

nosti. Kde ji kolegové přednesli,
setkala se S vděčným pochopenínnzvláště když byla provázena
světelnými obrazy Z misií. uká-

problémech.

Takto

t
›

Ž

Obořiště. Pokud běží O misijní
1

L

'iıl
n
Si

ustavičné pomoci.

Účelem klubu je Sezn'amova`ti`
členy s misijní činností a podporovat

lendářů.

sta.tné jest ovšem studovati mi-

misijní

dílo

duchovně

i

časně. Klub má 4 výbory -- pod.-

_ Máme spojení s mis. lšmciˇııžkem sijní tlfıeorii, způzsob-zapošttoł“ské
studentů v Borromaeu v Hradci
práce vrůzných končinách světa..
Králové. Stykyudržujeme kromě
Za uplynulé války bylo účelem
S mis. ústředím V Praze také
této duchovní organisace, této
S mis.. knihkupeìctvíın V Nitře.
armády na kolenou urychliti a
Chceme spolupracovat 0 s mis.
zabezpečit trvalý mír a zejména
kroužkem bohoslovců v Brně
zprostředkovati všem svým člev -uspořádání sbírky materiálu
nůın, kteří sloužili Zvláště jako
pro mis. akademie a V dopisovávojenští duchovní, spojení sdoníës našimi misionáři. Z unijní
ınovem. se spolubratry a podpopráce s připravujeme přednášku
rovati všestranně jejich těžký
v světové oktávě modliteb a na
úkol. Mimo členů pracujících..
kteří řídí klub, náleží k aktivním
jaro unijní den. V pěveckém
kroužku chceme do té doby načlenům též tak zv. prosebníci, ati
cvičit mši Sv. vých. obřadu.
jsou to kněží (kteří obětují na
Košice. Náš krúžok i tohoto
misijní úmysly mše sv.), řeholní
roku Sa zapojil do práce diecézsestry, laici i školní děti (kteří
neho misijného ústredia. Naša
se modlí). Mimo tuto duchovní
skromná činnost' za misie je táto:
pomoc poskytují pracujícím kuKaždodenne spoločne vysielame
rátům (dnes misionářůmmezi poSvoje modlitby k Najvyššiemu
hany) i hmotnou pomoc (devopred svätostánkom, 0' aby vylial
cionalie, misálky.-. .). ~ ~ j
'
Svoje -požehnanie na úsilie miDnes má Spolek již 7000 členů..
sionárov. Každú prvúﬂ nedeľu Do všech našich seminářů, a tedy
V mesiaci sa usporadávajú medzi
i k nám do Obořiště, posílá měbohoslovcami peňažné Sbierky
síčně svůj anglický časopis CSSR
pre sv. misie S pekným výsled- 0 Mission Notes. kde- podává Zprákom. ()krem toho podporujeme
vy ze všech našich misijních úžmisijné dielo sbieraním známek.
zemí, to jest Z celého světa.
staniolu a pod.
V
Mimo to se sami připravujeme
Vi rámci krúžkovej činnosti
na svůjmisijní apoštolát samor

i

sa

snažíme oživovaf a rozohrievat
v sebe misijného í ducha.

záním misijních časopisů (slovenských), rozdáním misijních modliteb a prodejem. misijních ka-
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żstatným tak zv. „řečnickým a deklamačním kroužkem“, O kterém
jsme snad již v Museu psali. Trvá
u nás již přes 20 let. A jeho účel:
-členové Se. scházejí dvakrát do
měsíce do schůzí, kde se cvičí
v recitacích. přednáškách a kázáních . ..
o
Mandelíček.
Olomouc.“ Misijní kroužek sice

má, ale činnost zatím Iıevykazııje.
Praha. Theoretické Poznatky
misijní oživily nám dvě zdařilé
přednášky o misiích. které-nám
-daly možnost ' nahlédnout do
praktického-~ L života

Byla to nejprve-přednáška P.
Václava Soukupa, pronesená na
naší fakultě. P. Soukup podal při
ní referát o své cestě do Švýcarska, Holandska a _ Belgie, 7 kterou
podnikl o loňských prázdninách.
Cesta měla důvod převážně misijní. Přednášející nás seznámil

as různými praktikaıni misionářskými iv době jejich přípravy.
V jednom Z krásných adventních

večerů nám přednášel vmisionář
zlndie P. Kolář, který svou poutavou přednášku doorovodil světelnými obrazy. i Po skončené
přednášce byl zahrnut nesčetnými dotazy bohoslovců, kteří se
živě zajímali o problémy země.
rŘíInšt'í poutníci našeho semináře s_e“zastavi‹li na zpáteční cestě
do" vlasti“ V domě 'švýcarských
misionářů SMB (societas missionaria Bethlehem). Prohlédli si
zajímavě uspořádané museum.
které dokumentuje rozsáhlou mi.sijní činnost této společnosti v Číně. Indii a pobřežních krajích
afrických. Pod poh-ostinnou Střechou tohoto kláštera strávili naši
bohoslovci radostně chvíle.
jest oprávněná naděje, že i
vr- našem semináři Zájem o misijnímvšlenku bude v ,budoucnu
vzkvétat, neboť tím. že' budeme
pomáhat m.is=iím..přiSpějeme znač-

ně k rekatolisaci naší vlastiý Dkí
r _České Budějovice. Ačkoli u nás
nemáme misijní kroužek, přece
jazykové kroužky,-hlavně esperantský, pěstují určitým způsobem misijní myšlenku. Nai počátku letošníhoirokuměl j-sem přednášku na thema ,,Esperan,to a katolická myšlenka“ pro širší kruh

x

zájemců. Jejím cílem 'bylo oživo-

ní katolicismu v našem národě
misijní myšlenkou prakticky pro-Š
váděnou. Zhodnotil jsem krátce
význam esperˇanta-. pro-. každého
člověka a pak jsem přešel k hlubšímu výkladu významu esperani
ta pro českého kněze. Přináší novou možnost- praktického projeVení myšlenky, mezinárodní. -4
Chceme-li 'milovat katolický, musíme se rozletět se svou láskou
do světa aspoň dopisem, neboť to
účinně oživí naši lásku. Vppová-Š
lečnédobě, kdy pociťujeme., že
tolik lásky mezi lidmi vyprchalo
a kdy lid, zvláště mládež, je zá-ˇ
měrně kažena Strhujícími články
a obrázky nevěreckých knih a
časopisů. je třeba postavit něco
Skutečně krásného L protiváhou.:
Misie 0- černoši -- 'jižní krajiny“.
Tyto s,kuteč1,1osti_ dovedou mládež

strhnouti. Navrhoval jsem, aby
dopisováním v esperantu do „misií byla u 'Íìıládeže praktickyﬁpěsl-

tována láska a P štědrost jk ˇ misiím.
Tyto ctnosti vůbec válkou hodně
utrpěly. Dosáhne-li kněz 'této
spontánní.. lásky a _štědrosti. dojvede snadno ukázat mládeži, že
i náš lid potřebuje se navzájeni
míti rád a si pomáhat. A mladí
hoši půjdou získávat jiné pro
krásnější svět nadnárodní lásky,
která jen dovede rozšířit a rozbušit srdce katolický. A. Brůžek”.

Spišská Kapitula. Spišskííbohoslovci v uplyni1lomorok'u“(194z7)
sa teoreticky připravovali na
šírenie misijnej myšlienky. a to
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v Seminári. na hodinách Inisiologie. Prakticky pracovali takto:
Misijný odbor Spolku sv. Pavla
Zakúpil film „Vánoční SenŤ“, ktorý premietal pri vianočnej nav
dielke deťom cvičnej školy pri
tamojšej učiteľskej akademii. i
V misijnú nedeľu, v Októbri, Sa
usporiadala Slávnostná Schôdzka
S týmto mis. progr.: jl.. C. Harmata: Pozdrav misiáml (recitoval ].
Pataky). 2. Michal Šefčik: „Misie
a Kristovo kráľovstvo (prednáška). 3. Pod vedením dp. Jána Ku..
busa malý Sbor Zaspieval m_i.Si.j1:1ú

pieseň: „Hej rodáci“.
Dňa 14. nov. vo Sviatok sv. JoZafáta, patrona unioniZmu,'vdp.

špirit“uál

celebroval i Slávnostnú

sv. omšu S asistenciou za úniu;

.Po nej bola Slávnostná Schôdzka

dlievajú za misie. liaﬂždý štvﬂolxü

je Zasvätený misiám poěnúc me-ditáciou, pokračujúc sv. omšou,

prijímaním až po večermì;
modlitbu, ktorá Sa končí misijnou;
hymnou: „Svatý Bože, bez Teba
Tx-ﬂˇoj lÍ`ud`“, alebo piesňou „S fak-ﬂ
ľou “v.i.er§,vˇ'”. Okrem toho Ĺbohoslov-l
ci hofflivo pomáhali Mis. cliecěz-v
nemu žfiaditeľstvu pri vyba.vo'vaní ob_jeclI.1ávok., rozposielaní Ročv
nic, letákov, plakátov,“ výkaıćov,
ďakovných listov.
I

Litoměřice. Eııntes ergo docete
omnes gentes. Jak dalekosáhlý
plán: Sırit a uplatňovat králov-cv'
Ství boží na ,celé Zemi. Získat
všechny národy'KI“iStu,_ vychovat
je, pokřtít, dát jim vzdělání, ale
nejen to.'nýbI°ž upravit 'i Jepch

programem: vil. Štefan Kupčov:

živm. l naše vlast, či oblzvláštěv
ııaše ıliecése je už Skoro takěiiıni-l
Sijním územiın, ale to .nezname-

„Podstatııý

ná, že bychom neměli pomáhat

S

týmto

misijno-unioniStickým
Smysel

unionizmu"

(prednáška). 2. Sevezrínt Zrubec:
Otče náši (1“ecitovál_ Michal hla-

Svýın

rek). 3. Ukäončenie Zčıspievaníni

Iııořeiiých krajcich. A proto jsnie“

piesne k il/la.tke Božei Za Sj“e(l“ııotenie Slovanov v Cirkvi.

v

l_ vo Sviatok Sv. Františka Xaﬂ

verskěho bola. za misie obetovav
ná sv. omša, Slávnostne odSlú~
žená V Seminárskej kaplnke. d
Prakticky bohoslovci pracovali

pre L misie Sbieraním; Známok, Staniolu, najmä v ﬂobdobí via.noř:~
nom. Misijněmu domu v Nitra
dva razy zaslali po 15
a Stanıolu.
“ c

. Okrem toho

známek
v

'bohoslovci kaž-

dý deň po sv. omši Spoločne mo-

ještě

ubožejším

,

I
L
Í

l

bratřím

v pohanskýcht neb islanıem Zav
]ì'ám.(żi

Z1lo'\.»ˇuvybudoválıi

na-

šeho iSen_iinái“e založili lınisij-v
ui k1“‹:“užek, který Se Zatim Zav
liývá. přípıfaviınýıìıi pracemi --‹ nev
lze Se ;ıí“oZcÍ“et najednou --, al)§f
příštím rokem Se mohl i“oZvi_iet

v plııžš

činnosti. - Předseclou

1
l

1

'l‹;roužk1_ı„ llryl “uSta.novden kol. Bedř.

1
1

Šinı.ů.nelxš,`který
ihned ujal Svěf-v
ho“ úkolu a; Zćıllìıývă Se po-drobným
vypracováním progra111u.'U nás
je totiž zvykem, že se každýbez

i

otálení pustí do sobě Svěřen=ělh,ov
díla. “
c
`
l ' "

I
i

ł
Ž
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Zpráva O schůzi „Přípravııého lvýboI“u“`Sjezdů katolických
l
'
bohosloveťı ČSR. L
l
Á Schůze ,“,PřipI“aVněho “výboru“, jež“ se konala v neděli 8. 'února
V Olomouckém arcib. kněžskěm Seminář1,“Se“Zú§aStnil1 delegáti, po.,
věření Zastupováním Všech kněžských seminářů CSR. 7.vlá.ště p‹)těšila
plná ı'ıča,St »slovenských delegátů..
_
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Po uvítánísa zahájení předsedou minulého „Přípravného výborsu“
byla přečtená předsednická, jednatelská a pokladnická zpráva o loň;
skémp bohosloveckém sjezdu. Proti loňskému sjezdu, až naimenší
technické dodatky, nebyly vznešeny žádné námitky, nebot účastníky“
plně uspokojil.
.V
. j
.
~ ,
j
`
j
_
Po delší živé debatěo spolupráci českých =a slovenských bohoslovcůpřistoupili všichni slovenští delegáti za členy „Přípravného výboru
sjezdů katolických bohoslovců ČSR“ a schválili ,,Základní směrnice
Přípravnélıo výboru“ ze dne 1. Srpna 1:-94? pod podmínkou, že_Spolu-„_~
práceybude čistě na ,základě katolicismu s vyloučením všech vlivů
národnostních a politických.
. .
x 4 _
lg
.
Slovenští delegáti .vpřislíbili také. spoluprácivs redakcí ,,Ča,sopisu;
katolických bohoslovců _- Museum“.
'
P
S
y . V dalším programu schůze byl přijat návrh, aby se letošní celovstátní bohoslovecký Sjezd konal V Praze. Návrh byl odůvodněn tím,
že Praha je v letošním_ jubilejním roce předmětem všeobecné po-“
zornosti; pro nás pro všechny pak má zvláštní význam význačné
jubileum Karlovy university a tím i theologické fakulty. A je také
záhodno, abychom se ukázali v Sevřeném šiku těm, kteří by chtěli
naši existenci přezírat. K těmto zásadním důvodům .přistupuje i to,
že _s_e,_ tímto rozhodnutími poskytuje možnost bližšího poznání Prahy
pro ty,~z kteří ještě Prahu neznají, a to za výhodných podmínek?
polovicnı jízdné s možností částečné úhradypro vzdálenější aiminiﬂ
málnělevný pobyt. --~ Jako nejvýhodnější doba pro sjezd byl volen
poslední týden v srpnu, t. j..23.-M-28. srpen t. r.
v Ústřední thema přednášek je: „K a t o li c k á A k c e -I
si v ý'
K r 1 S t u S“. Program as je rozvr-žen do čtyř --plných dnů takto:
I.đen:

i

2

P.

..

.

1. přednáška: Co je Katolická Akce (pojem a smysl).
j “
2. přednáška: Co není KA1(KA není spolek; po-měr KA. ke spolktˇm1).~H.den:

“

“

P

‹:

É

s

ˇ-

l

1. přednáška: KA pracující mládeže (ráz: jakého vytvoří KA člo-Ť
věka).
' .
W
ˇ
~2. přednáška: KA studující mládeže (s'třecloškoláci„. vysokoškoláci;
ráz: jćoˇ vytvoří KA ze Studenta). Í
. _: i i

(III. áønz

. s

Celodenní 'zájezd na hrad Karlštejn ake sv. janu. pod Skálour.

Rekreace. Debaty.
lV.den:

-

`
P

«
-

i`“W

»1. přednáška: Jakpvytvořit buňku KA (methody práce. pra_;>;e ví`ibec)..
'i 2. přednáška: Osobnípggvěęęníp.základem
^ - _
'
,
Cílem sjezdu je poučit 'bohoslovce jako budoucí 'kněze O KA.
Celkový ráz přednášek: KA vytváří osobnost, 'a sama pro duchovní
vedení vyžaduje kněžskýchosobností. -PO záštitu nad sjezdem budou požádánitři ordináři za Čechy, Moravu a Slovensko.
v
`
Večerní program bude vyplněn návštěvou Národního- divadla,
zhlédnutím filmu „Píseň o Bernadettě“ (vyhrazené (představení) až
uspořádáním táborového ohně. Prohlídka Prahy bude vyhrazena pro
95
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zájemce
době před zahájením. a po skončení sjezdu. Podrobnosti
budou oznámeny pozdějiì --M
P
Když k večeru schůze Skončila, odebral Se Přípravný výbor'“k J. M.
prorektoru Palackého university ThDr F. Cinkovi, aby mu jako
strážci cyrilometodějské tradice velehradských sjezdů oznámil svá
rozhodnutí. Na žádost Přípravného výboru přijal (J. M. ThDr Fr.
:Cinek záštitu nad sjezdem. Za srdečného rozhovoru bylo poukázáno
na to, že podobně jako sv. Vojtěch konal visitační cestu po našich
vlastech,tak "v menším měřítku a v jiné formě budou takto konati
sv. Cyril a Metoděj visitační cestu do české Země, a bude-li možno,
v příštím roce na Slovensko, aby .pak v následujícím roce spojili
bratrsky opět všechny na posvátné půdě Velehradu.
-~Bz-
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MODLITBA PIA:XI.ZA MISIE

I

“ Nejınilejší Pane náš, Žježíši Kriste, který jsi za cenu Své nej.dražší krve vykoupil svět, obrať milosrdněi své očina ubohé lidstvo, jež Z tak veliké části je ještě ponořeno do temnot bludu a do
stínu smrti., a dej, at' nad ním zazáří plnost světla pravdy! Roz-

množ, Pane, počet apoštolů svého evangelia, zapal, zúrodni a po“
žehnej svou milosti jejich .hsorlivost P a jejich námahy, aby všichni

1
1
š
\

L
4

nevěřící jejich prostřednictvím poznali tebe a navrátili se k tobě,

svému. Tvůrci a Vykupiteli. Povolej bloudící do svého ovčince

ł

zl

a odbojiné do lůna své jediné, pravé Církve! 'Urychli, nejmilejší

Spasite.li. vytoužený příchod svého krállovství na zemi, přitáhni
k svému nejssladšínlšu Srd.ci .všechn'y lidi, aby všichni mohli mít

účast na nesrovnatelných dobrodiních tvého vykoupení ve věčné
rajské blaženoﬂsti. Amen.

P

s

I

P

Odpustky 500 dní pro všechny věřící po každé, kdykoliv s duchem
zkroušeným se pomodlí tuto modl_itbu. -- Plnomocné odpustky jednou za měsíc. za oliivylilých po.dmíĹn'ek,,In_godlí-čli"pSče každý den. Círk.
schvál '~ y 4
z. Paenıtentıarıa
.
. s
”
.
l 1926 a to 9. 7.
- “- (S.
ApoStolı,ca18.5.
. ; 4,
j
v 1931i Preces et pia =opeIřänč. '5?1.)_
- . ~ “

I
1

\
l

-Ut omnes terrantes ad u-ênitatem Ecclesiae reˇvocare etfinffideles uniﬂ
vžersos ad evangelii lumen perducere dıgnerisz Te rogamus audi nos.
K

v

1
v

i (300 dní.)
P .
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MODLITBA KARDINÁLA NEVVMANA
v

,

,_

.

s
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O Bože,
Í

úzkostná doba je naše
a jakoby v zápase smrtelném

1

l leží věc Kristova.

A přece

i

nikdy zemi touto a časem
~

nekráčel Kristus mocněji,
nikdypřicházení jeho s

nebylo zřetelnější,

^

s nikdy tak nablízku nám .
s
ř Ň

netušili jsme Jej,
nikdy drahocennější nebylo
.S

jen ]emu Sloužiti.

.A p roto, ,_
s
‹ V Záblescích tohoto Věčného.
V Ztišení kratičkém Í
mezi bouří a bouří,
Z tísně doby na UK l"IÍ\

k Tobě se modleme takto:
`

_

Bože,s
l

t

ˇ

'

i

s
t

rv-

ov

' Ty temnoty prozarıt muzeš,
_Ty,níıůžcš to sám! p

. Ai

.

,
.

i ”
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Přel. J. Cechal.
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VELIKÁ HODINA KŘESŤANSKÉHO SVĚDOMÍ
UDEŘILA!

x-›‹z»~nı\.nnn,„.›-

(Řeč sv. Otce Pia ąXII. před udělením velikonočního požehnání
Urbi et Orbi 28. března 1948.)
Římané! Milovazní synové a dcery!

ˇ

_

Slavnost vzkříšení našeho Spasitele vám častěji poskytla příležitost,
abyste se zde Shromáždili v pokojných řadách ve velebném rámci
této velkolepé kolonády, jejíž ramena Se rozvírají, aby přijala vše
chny, kdo přicházejí k Církvi a k Petrovi.
Velikonoční požehnání Urbi et Orbi, pro něž jste si přišli, vyžaduje
od každého Z vás upřímné, radostně la veřejné vyznání víry zděděné
po vašich otcích, neochvějné věrnosti svaté Církvi, nerozdílné jed~
noty v myšlení a v jednání se Strážcem nejvyšších klíčů, které mu
svěřil božský Zakladatel a Pán Církve.
l .
V tomto roce úzkosti a nebezpečí, v této chvíli, která nám ohlašuje
světové události Snad rozhodující anebo nenapravitelné, se nad tímto
množstvím lidu věřícího Říma snáší jakoby Stín mimořádné těžkosti,
posvátný pocit očekávání a mocný duch, který jako vnitřní oheň bar.cuje vřechny mysli a_ všechna srdce.
Kdo není slepý, vidí, kdo není duchovněotupělý, cítí: Řím, roditelka, hlasatelka a ochránkyně civilisace a věčných životních hodnot,
tento Řím, který již jeho nejslavnější dějepisec nazval jakoby Z Božího vnuknutí: „caput orbis terrarum“ (Titi Livii ab Urbe condita,
lib. I., n. XVI.) a jehož osud je tajemstvím, které se rozvinuje během
staletí, tento Řím stojí nyní před anebo lépe řečeno uprostřed přelomu časů, kdy se vyžaduje od Hlavy a od 'údů Církve svrchované
bdělosti, neúnavně pohotovosti: a bezpodmínečně činnosti.
P
Vigilate et orate (Mat. 26, 41.): bděte a modlete se! Tak Pán napomínal své učedníky V předvečer svého utrpení!
Vigilate et orate, bděte a modlete se! Tak voláme jménem vzkříšeného Vykupitele k vám, k vašim a Svým spoluobčanům, ke všem
věřícím celého světa.
Veliká hodina křesťanského svědomí udeřila.
Buď toto svědomí Se probudí k. plnému a mužnému uvědomění si
svého poslání pomáhat a zachránit lidstvo, jehož duchovní společenství je v nebezpečí; a to znamená spásu, to Znamená uskutečnění
jasného slibu Vykupitelova: ,,Důvěřujte, já jsem přemohl svět."
(Jan 16, 33.)
S
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Anebo (nedej Bůh) se toto svědomí probudí jenom na půl, nedá se
statečně Kristovi, a pak rozsudek, jeho str-ašlivý rozsudek. není nıěně
jasný: „Kdo není se mnou, je proti mně.`Í“‹ (Mat. 12, 30.) 1
»
Vy, milování synové a dcery, dobře chápete, co Znamená toto rozcestí a co v sobě obsahuje pro Řím, pro Italii, pro celý svět.
'
Ve vašem svědomí, jež se probudilo k plnému uvědomění si své
odpovědnosti, není místa pro slepou důvěřivost těm, kteří nejdříve
oplývají slibováním úcty k náboženství, ale potom se bohužel ukáží
popěrači všeho toho, coje vám nejposvátnější.
ı
, Ve vašem svědomí není místa pr-o' strach, pro pohodlnost, pro ne~
rozhodnost těch lidí, kteří v této rozhodující hodině si myslí,
mo-ﬂ
hou sloužit dvěma pážnům.
ˇ
Vaše svědomí ví, že uskutečnění sociální spravedlnosti a míru mezi
národy se nemůže nikdy dosáhn-outi azzabezpečit zavírají-li se oči
„S-větlu Kristovu“
otevírají-li se naopak uši bludnému slovu agitá~
torů, kteří popřením Krista a .Boha kladou úhelný kámen a vratký
základ svéčinnosti!
“
Římané!
_
_
_
r
:
:
Církev rımská, která je vám i V uzsım smyslu va
Iatkou, se stala
v těchto dnech veřejně terčem nejnespravedlivě ŠZ'O 9-0 útoků. jako
Kristus byl postaven „in Signum cuicontradicetur Luk. 2, 34.), jako
On byl pomlouván, pokryt potupami a blátem, tak od protivníků Zaslepených vášní nebyla ani Církev ušetřena žádné urážky. Nádarmo
vý tomto samém Městě, středu křesťanstva, zmnohonásobovala své
dobrodini; nadarmo ve clıvílích hrozícího nebez ečenství zachránila
přijala, hostila pronásledované lidi všech kategorií, i své nejzárytější
nepřátele; nadarmo v dobách .tyranského útisku prohlašovala a obhaﬂ
jovala důstojnost a práva lidské osoby a spravedlivou svobodu pro
národy; nadarmo, když hrozba hladu se vznášela nad tímto věčným
Městem, sestaralá o jeho zásobování; nadarmo jako věrná vykládatelká Kristových přikázání pozvedla svůj hlas proti škodám rostoucí
nemravnosti, ježvede lid k úpadku a záhubě.
`
l
9
Je obžalováná, že je „reakcionářkou“ á podporovatelkou nauk, které
sama odsoudila; vyčítá se jí, že ochuzuje a bídačí lid, kterému Sama
bohatě pomáhala a neustále pomáhá, hlavně dík prozřetelnostní pomoci, kterou jí na její opětovné a vroucí prosby milosrdná láska
celého katolického světa dává, k disposici: hází se jí do tváře obvinění,_“že zrazujenauku Krista, svého božského Snoubence, již ona
neúnavně hlásá, hájía uskutecnuje; pricıtají se jí viny )-- .jež se
zveličují a generalisují -- .některého jejího nevěrného člena, viny,
3
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lš;te1“é ona sama první oplakává, odmítá či přísně trestá. Ale, í ládyž
je nucena odmítnout a Vytvrátit tolik 11espe1`a'VedloiVých pomluv pro

čest jména Kristova, pro neporušenost své nauky, pro ocl1Iˇan.u tolika
prostých anebo neopatrných duší, u nichž by ony pomlouvačnć
unížky mohly budit pochybnosti ve víře, ona má ráda i ty, kteří ji
ponılouvají, nebot i oni jsou jejími syny, 'Všechny ívyzoývá, jako
iMy nyni vyzývánıe všechny vás, ó lide

?"".É< Ű""\(RA PU.H4

sky,
.S

ó ná1“ocl_e italslšýz

Ó nároclové celého světa, k jednotě, ke svornosti, k lásce a uvědoınělć
práci o mil“.
Kéž milost Boha Všen1ol1oucí'l1o, ochrana nejčis

I
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t

r Panııy Maıfie,

z""'ł~UK *-'\

Matlšy božské lásky at „Salus populi Ron1ani“, spočinou na vás, Zatím
co My Z celého srdce udělııjenıe vše-m.i přítomným in vZ(l_á.leIıýn1, Své
otcovské apoštol,sl<ó poželoınání.
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9. Clubnč-za 1944 jz;›_ydal
Otec Pius XII, enc_yÍ_‹ˇliÍ‹`ı1, ,,()ı“`ien;taÍIz`s
]_ž1`cc“les1Íae clecus" k patnčíctistérrıaırı `0_jı“`očí smrti SD. Cyrila .Ale.›;“a1ı,€lı'iı““ıS-l‹“é!“ıo, 1“ıeıìf“ıčıDrlıéIıo bOjOon`ík'a za čistotu Díızy a jeđnovtu CírkˇDe
KristODy.z. V ni Dytyčuje tři rıeochvějné katolické Zásady SjednoCeııí u víře. Pocláoáme je Zde ve Zkˇraztcev.
Jako se Velice radujenıe, že všechny Východní lšřesťaııské ııárody
vzžflávají svatéınu Cyıˇilu Zaslouženou úctu, přece neméně želíıne, že
všichni nesešli V onu přežádoucçí jednotu, kterou on sám tak ınocně
si zamiloval a povznesl; a litujeme, že je t-oınu tak ještě i V naši
době, kdy je nut'no, aby se všichni křesťané shroınáždili V jedııotě
smýšlení ai činnosti V jednu Církev Ježíše Krista, aby proti bezbož-

nyni snalıánı cleııııěz víc a více se vzınáhajícíın bojo`v`“al společ11y,peVI1rě
spjatý, svorııý, nepohnutý šik.

'
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l
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s

si Aby
se to stalo slšutlšem, je právě třeba, aby všichni, jdouce
ve stopách- sv. Cyrila, dosáhli oné Vnitřní Svornosti, která: musí být
svázána oním tro-jí1nZpů,soben1„ kterým Ježíš Kristus, Zakladatel
Církve, jakoby nebeslšyým a ne~Zlom“ným poutem, jím saınýnı ustanoveným, chtěl svou Církev shromážditi -a držeti pohromadě, totiž

jednou katolickou věrou, jednou láskou k Bohu a ke Všem posléze
jednou poslušnosti a. Zákonitou poddanosti hierarchii dané od samého
Božskélıo Spasitele. Tato tři pouta, jak dobře víte, ctihodní bratři.

l
1

l

Cr

jsou tak potřebná, že kdyby kterékoli Z nich chybělo, nemohli by-

chom si pravou jednotu a Svornost V Círl~:vi Kristově ani představiti.
Nužoe tedy, přejeme si, aby aleXa11(1lrijský patriarcha, jako byl ve
své1nČl›“ouřliv“én1 věku ve snaživénı usilování a statečném udržení této
opra\»'(íl,oyˇ‹Ť\ svoımosti všem Iıčťitelem. íčı přestlravııyııı přílšlraderm, aby jím

1

‹
Ál

x

1.“-'I4ı-ıü=,_~i5'ıc-vì‹“_›:€ﬂ±'-Lh“ |Ř-3nı±"

100

L

Ex
5!
š

i

I
i

\

-,_z._._...._,..„,.-„_„=$,‹„‹ﬂva-z›zz-nzz-==x;nz‹„.vø. ž=rnn-ﬂżvšr‰:›;=a:z„z.š=ˇ“„z=;„7xš»š="===%=›„..-.
, _

,__, _

4-Ă-zz-,i“;`.í`ffIÍ\2ì“ z„_>

byl ij nyní Zase.'lA tak především, abychom pojednali O jednotě křesíťanské víry, není n-ikoho,škdo by neznal. jeho neochvějnou odhodlanost k její naprosto houževnaté ochraně: „ježto je nám milá pravda
i dogmata pravdy, --« tak ube=zpeču'je, .--- nebudeme jich (heretiků)
následovati, nýbrž jdouce. ve stopách víry svatých Otců, budeme po-z
klad Božího Zjevení chrániti proti všem bludům“1). A bojuje tento
boj až do své Smrti, byl hotov snášeti i věci nejtrpčí. ,,]e mým největším přáním, -š tak píše, --- pracovati, ížíti a umříti pro víru, která
je v Kristu“2). „A tak mnou? nepohne ani žádná křivda, ani potupa,
ani pohany . . . jen víra at ,Zůstane 'neporušená a bez úhony“3). Prahna
duchem statečzným a ušlechtilým po palmě mučednické, řekl tato
velkoınyslná slova: „Rozhodl jsem, se podstoupiti pro víru Kristova
kteroukoliv práci, snášeti 'jakékoli útrapyýtaké ony, které bývají
muka, dokud konečne ne rinesu v oběti smrt,
P ovažován *zane"těžší
.l
která pro mne bude příjemná, že byla podstoupena. Z tohoto dů-›
vodu°"'4). „Neboť budeme-li se Strachovati lılásati .pravdu pro slávu
Boží, abychom se totiž nedostali do nějaké nˇepříjemnosti, s jakou
tváří budeme před lidem vychvalovatizzápasy a vítězství svatých
nıuče-ldníků?“5)
,
“
í
j
š Když biskupové provincie antiošské' se domnívali, že k obnovení
a Zachování" míru postačí pouze podržeti víru nicejskou, tu žádal
sv. Cyril, vyfznávaje sám také pevně vyznání "víry nicejské, od svých
spolubiskupů k upevnění jednoty také ještě odsouzení a zavržení
herese Nestoriovy. -'Věděl totiž velmi dobře, že nestačí přijínıati
sochotnou ,myslí staré 'výroky učitelského úřadu církevního, nýbrž
že je také třeba ,spokorou a věrou přijati všechno to,íco námi čas od
času Církev Z moci své nejvyšší autority věřitiuloží. A ani pod zá*
minkou, že dojde k obnově Svornosti nelze přehlížeti ani jediné
dogma; nebot, jak napomíná alexandrijský patriarcha: „Jest sice nejvyšším a hlavním dobrem toužitipo míru.. . avšak kvůli tomu nesmí
se opovrhovati ctností' oddanosti vt Kristu°'5). Pročež nevedek přežádoucímu návratu zbloudilých synůi k pravé a správné jednotě
v Kristu ona cesta afonen' způsob, který byizdůrazňoval pouze ony
naukÝové“články 9 které .souhlasně přijíınají buď'z všechny,
nebo
aspoň
v
-z ıv
“
O
`
ípřev=ážn-ou vě;tšinou`řkřest'anské spečnosti; nýbrz Spıse onen zpusob,
který za základ Svornosti, a Svobody křlestanůi klade všechny al celé
pravdy Bohem zjevené..
š
_í , í
t Í
í
t
]est ovšem třeba, by ke svazku víry přistoupila láska, kterou bychom všichni byli spojeni navzájem za všichni s~Kristem; a která by
jsouc- Zažehnuta a rrozclmychovántaBožíIniDuchem, nezlomným poutem pojila navzájem údy mystickéhoíTěla Spasitelova. Tato pak
láska neodmítá obejmouti ani lidi Zbloudilé as cestou fzldamané; což
lze 'zajisté příkladně poàzorovati v podivuhodném jednání svatého
I

F`

-

1) Cf. In joannis 1. X: Migne PG T./ˇ-/zlz col. 419.
2) Ep. 10: Migne PG 77 colt.
A
i
3)

9: ib., 62.
5-* CDt: ib., 70.
HH . 9: Íb., 63.

G2U
H*

Ep. 61: ÍlI);, 14.
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(QÍyi`i_la. i\lebotŤ třebaže statečně bojoval proti heresi Nest.oriově, přece

K
!

otevřeně ubezpeču je v zanícení, jsa puzen láskou, že nepřipustí, aby
někdo projevoval Nestoriovi lásku Ohnivěji než on a přiznává, že

,\7esto1“ia mi1uje7). A to plným právem. S těmi totiž, kteří sešli se
správné cesty, má se nakládat jako s churavými bratry. V této věci
prospěje uvážiti tuto velmi oliıezřetnou radu alexandrijského. patriarchy: „V totiž -- tak Iiapomíná -- vyžaduje veliké umírněnosti“5),
„Ě\leslr)oť tvrdá střetnutí často mnohé lidi dohánějí k drzosti; a lépe
jest spíše laskavě snášeti odporující, než jim půso-biti ostřím práva
těžkosti, Neboť jako kdyby jejich tělo churavělo, bylo by třeba jemnou rukou je ošetřovati; tak jest nutno také Strádající duši pomáhati
s jakousi rozvahou používanou na způsob léků.'Ta.k- totiž i oni přejdou
krok za krokem k zdravému duchovnímu postoji.“9) A všude připojuje tato slova: „Napodobili jsmeirozvážný postup -zkušených lékařů;
ti totiž choroby a rány na lidském“ těle vznikající neléčí ihned bolestným ohněm a železem, 'nýbrž natírajíce nejprve rány mírnějšími

lékyl, łyyčkávajlí ččäs příhodny k vypalování a l1`5*‹1“§záıtí.“10) jakýiì byl
procc nut mi osr__enstvím a dobroztau vůči
ouc ícím, nepo rytě
přiznává, že „sice velmi usiluje o mír, že je však daleko vzdálen
sporů a'hádek;lko11eč1tě že si vřele přeje všecky milovati a ode všech
zase navzájem

ýt mi ován. "-11)

a

p

.

.Avšak dílo víry a lásky bylo by zcela neúplné a pro posílení jednoty v Ježíši Kristu ne“působivé, neopíralo-li by se o neochvějnou
skálu, na níž jest božsky založena Církev: totiž O nejvyšší moc Petrovu
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jeho nástupců.. To ostatně velmi skvěle potvrzuje i způsob

jednání alexandrijského patriarchy v tomto velmi vážném sporu.
Vždyt' byıl jak při potíıání Nestoriovy herese, tak při sjednávání
jednoty S biskupy provincie antiošské velmi pevně a stále spojen
toutoﬂ Apoštolskou stolici. Když totiž přebděly Pastýř poznal, že se
.Nestoriovy bludy šíří a všude postupují, znamennajíce den ode dne

4
1

větší nebezpečí pro pravou víru, poslal Našemu Předchůdci, sv. Caelestiuu I. list, v něınžůmezi jiným píše: „Poněvadž Bůh od nás žádá

v těchto věcech bdělost, a dávny zvyk Církve doporučuje, aby takovéto věci byly sděleny Tvojí Sxfatosti, píši zřejmě dohnáu 1111tností.“1'2)
Nčıto římský velekněz odpovídá, že Cyrila „jakoby svým listem při-l

l

toınnélıoi" objímá, poněvadž bylo zjevno, ,,že smýšlí jednostejně

O Pánu“.13) Proto nejvyšší velekněz pověřil tohoto tak pravověrného
Učitelé autoritoui Apoštolské stolice, aby se staral o provádění rozbodnutí, jež byla již na synodě Římské učiněna proti l\lestoriOvi.

l

1

jistě jest všem známo, ctihodní bratři, že alexandrijský patriarcha
na-Efe,skén1,sně1nu právoplatně Zastupoval římského papeže, když
pře'ce tento, vyslav též vlastní vyslance, těmto velmiľdoporučil, aby
Cf. lip. 9: ib., (JZ.

Cf. Ep. 577x ib.. 32:2..
Ep. 58: ib.,
, lip. 18: ab., tíłìﬂﬂlriłtı.
nıl
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Ep. 11: ib., 79.
Čt. EP. ad C.yrill.un“ı.
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podporovali práci a autoritu sv. Cyrila. On tedy předsedal jménem
římského biskupa tomuto sněmu a první ze všech podepsal' jeho akta.
A Svornost mezi Apoštolskoua Alexandrijskou stolici byla všem tak
zřejmá a tak skvělá, že když byl v druhém sněmovním sezení veřejně
předčítán list sv. Caelestina, zvolali Otcové hlasitě: ,,To je Správný
posudek. Novému ,Pavlu Caelestinu, novému Pavlu Cyrilovi, Caelestinovi, strážci víry, Caelestinovi jednomyslnému se sněmem, Caeles-.
tinovi celý sněm -vzzdává-díky. Jeden Caelestin,-„jeden Cyril, jedna
víra-sněmu, jedna víra na celém světě.“14) Neníitedy divu, když Cyril
krátce nato napsal:`,,0 správnosti mé víry vydala Svědectví celá
Římská Církev i celý posvátný sněm, shromážděný takřka S veškerého»světa.“15)

_
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.My pak, ctihodní bratři, oslavujíce patnáctistoletou památku těchto
narozenin, nepřejemesi ničeho toužebněji, nežiaby všichni, kteří se
hlásíjke jménu křesťanů, čím dál. tím více podporovali šťastný návrat
rozko'ln`ých”východních bratří ,kz Nám. a-Í?kí'zjediné~Církvi, Ježíše Krista.
Všichni ať m_ají jednu neporušenou víru; jednu lásku, která zároveň v“še'chny sdružuje' v ınystick.ém,Těle Iežíše Krista; jednu konečně horlivou- a činnou věrnost ke Stolci svatého Petra. Na toto velezáslužné
a ,chvályhodné dílo ať vynaloží všechny sílypnejen ti, kteří žijí ve
východních, krajích, a ,kteří vzájemnou úctou, ‹**lŤčt,skavým chováním
a příkladem dokonalé ctnosti budou mocí Snadněji7`zíSkat~i k 'jednotě
Církve Odloučené bratryz .zvláště Služebníky oltářů, nýbrž též všichni
křesťané, modlíce se a ”vyp_rošujíce na Bohu jediné na celém světě
království Božského Vykupitele a jediný ovčinec pro všechny. Těm
pak všem »především doporučujeme onu velmi mocnou pomoc, jež má
být jakčasově, tak vzhledem k účinnosti prvnía hlavní pomůckou
při kterémkoli spásonosném díle; to jest modlitbu, vysílanou k Bohu
s vroucí, pokornou a ,důvěřivou myslí. A přejeme si, aby se dovolávvali velemocné příınluvy panenské Bohorodičky, aﬂby na přímluvu
tétoznejdobrotivější a nejláskyplnější Matky všech, osvítil Boží Duch
svýınff nebeským j jasem ,mysli .východních národů, a abychom byli
všichni jedno v jediné Církvi Kristem založené a týmž,Duchem Utěšitelem stálým deštěm milosti pživené 'a kl Svátosti povznášené. Těm
však, kteří žijí vposvátných seminářích, a v jiných ústavech, chceme
obzvláště doporučiti tak zvaný „Den Východu“ (Dies pro-Orientelç
v- ten. den nechť: se vysílají k Božskému Pastýři celé Církve horoucnější modlitby a v duších mladých lidí ať, se usilovněji zapaluje
tužba po dosažení takové svaté jednoty.sA konečně ať Stále vícepodpoIì_,ují_ ať modlitbami, nebo S isy, nebo promluvami nejžádoucnější
jednotuvšech se společným (žtcem všichni, kdož jsou buď ozdobeni
Svatým kněžstvím, nebo prokazují pomocné služby církevní? hierarchii, jsouce přibráni do šiků Katolické akce a do ostatních sdružení.
ł
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Mt Mansi, IV, 1287. p
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C

Apo-l. ad Theodos.: Migne .PG 76 col. 482. A
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Touha po jednotě š
í
r
V křesťanských církvích kolem nás se něco děje. Něco se tam
hýbe a probouzí jk opravdovějšímu životu. Takového dojmu nabývá, kdo nezaujatě pohlíží na vnitřní náboženskou situaci křesťanských církví a sleduje snahy, jež vyznívají velmi živě v jednu
myšlenku: „aby všichni jedno byli“ (Jan 17, 21). Uvskutečnění této
myšlenky je cílem ekumenického hnutí, jež ani v katolickém
světě není novinkou. Ekumenické hnutí si vzalo za prog`ram ,,vytvořiti mezi křesťany jednotu, obepínající svět“. -- Na mnoha nekatolických místech se dochází k poznání, že církev Kristova je amůže
být skutečně jen jedna. Generální sekretář ekumenické rady, W. A..
Visseťt Hooft, píše ve svém spise ,,Die Not der Kirche und C)eku‹
1nenen“: „Církev může být rozdělena právě tak málo, jako Kristus
sám. «-~ Nejednotnost církve je Zcela abnormální. Necitíme-li to, je
to jen důkazem, že neberenıe vážněbiblickou církev. A to je ještě
horší než nejednotnost sama.“
'
v
Písmo sv. mluví jasně avážně. ,Kristus Pán předvídal, jak bude
vypadat křesťanství v budoucnosti; ve své velekněžské modlitbě
poslední večeři prosí: ,,0tče, . .. (prosím), aby všichni jednob ylí
jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; aby i oni v nás jedno byli, ab-y
svět uvěřil, že ty jsi mě poSlal“- (Jan 17, 21). Zde je i odpověď na
otázku, proč svět dnes tak málo věří poselství Kristovu: nejsou jed~
notni všichni ti, kteří je hlásají!
,
Ă
Nezaznívá dnes i k nám, ke všem křestanům, vážný hlas sv. Pavla:
-ę „Zapřísahám vás, bratří, při jménu Pána našeho Ježíše Krista,
abyste všichni mluvili jednomyslně, a aby nebylo mezi
vámi roztržek, nýbrž abyste byli dokonalí -~ v jednostejném
smýšlení i v jednostejném mínění“Ť (1. Kor. 1, 10)! -- „Snášejte se
vespolek V lásce! Snažte se zachovávati jednotu Ducha ve svazku
pokoje! Jedno tělo (jest) a jeden Duch, jako-ž také jste byli povolání
v jediné naději povolání SvéhoÍ Jeden (jest) P"ánn_j'&:d.na víra; je-‹
den křest, jeden Bůh a Otec všech..., abychom již ,nebyli nedospělci kolísavými a zmítanými kaž-dým větrem učení... ku, pro~
spěchu bludu“ (Ef. 4, 2--14-). ?-- „Naplňte mou radost tak, abystetotéž
smýšleli, touž lásku majíce, stejnomyslně jedno smýšlejíce, nic podle
sobectví, ani podle ctižá~dosti,'ny'ˇbrž V p-okoře pokláda.jíce jeden druhého za lepšího než sebe, ne tak, abyste hleděli každý věcí svých..
nýbrž,)tak, abyste hleděli každý také toho, co jest jiných“ (Filip.

2, 2-zz-4 .

~

p

To jsou slova, O nichž dnes uvažuje se skutefčnou vážností takřka
celý křesťanský Svět, ať katolický, at' nekatolický.
A
P
jak vzniklo ekumenické hnutí?
Nekatolické, Zejména protestantské křesťanstvo se ku jjıoılirxfu
dlouho klidně smiřovalo se svou roztřıstenosti. Ekumenické 1u.ysleııkv
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sice v poreformačníın období zastával již J. A. Komenský, ale lılasi-v
těji a naléhavěji -se ozvaly teprve počátkem XX. století. Za viditelný
počátek ,novodobého ekumenisinu je (obecně uznávána :mezinárodní
ınisijní konference V Edinburghu roku 1910,;k níž dalo podnět stu-~
.dentskémisijní hnutí (protestantské), jehož předním vůdcem byl poﬂv
dnes žijící J. R. Mott.
Roku 1925 se konala ve Stockholmu k'oIıf;e~
rence zástupců všech církví protestantských, anglikánských icírkve
pravoslavné; Církev římskokatolická odmítla sice zdvořile, ale rozhodně jakoukoliv spolupráci zzaloženou na jiném základu, než na
npájvratuvšech nekatolíků kefstojlci Petrovu. O svolání této konfeﬂ
rence se' přičinil švédský arcibiskup Nathan Söderblom. -~ Brzo se
všakukázalo, že 'ani v praktických otázkách není možno dosáhnouti
skutečného souhlasu a sjednocenéhoúsilí, nedojde-li se k jednotě
V některých základních otázkách víry a vyznání.
Podobná konference se konala tv Lausanne roku 1927._..Vůdčí angli.kánštípracovníci si byli i Zde od počátku vědomi, že jedinou nadějí
jest, jestliže se rozličné církve a -směry přesvědčí o své podstatné jednotě v hloubce Své vlastní víry, tam, kde dojdou ek ne“j“základnější1n
kořenům :svého přesvědčení. Roku 1937 se toto ekumenická hnutí
švédské a anglikánskésloučilo v jedno pod jménem ,,Světová rada
církví“. Pak přišla druhá světová válka.
.
r
Po této poslední světové válce působila na bohoslovecké oživení
ekumeni-ckých otázek Zvláštěbiblická orientace, neboť se již tolik
nezdůrazňují konfesijní rozdíly, jak tomu bývalo obyčejně při dří-`
vějších theologických poradách, nýbrž spíše se hledá původní biblický
základ. hi--~ „V novodobém bohosloveckém (protestantském) myšlení
jsou významné směry, které obnovují ze samého biblického základu
rozhovor O otázkách, které byly už po staletí pokládány za konfesijně
rozhodnuté, a ,tím pomáhají poněkud uvolniti konfežsijní hranice, ato
nikoli liberalistickým relativi.sme1n, .nýbrž úsilím o nové, přiměřenější vystižení biblické pravdy,“ .
.
t
_ „Přesto však zůstává mnoho překážek, -jak__v oblasti protestantismu
vi užším slova smyslu, tak co se týká anglikánů, kteří.zdůrazňují,{_že
nej-sou protestanty, že jsou .církví katolickou, i když. ne římskou.
Také získání pravvoslavných .pro plnou účast v ekumenická práci naﬂ
ráží nejen na hluboké- roZd`í`ľy bohosloveckého. a psychologického
rázu, nýbrž i na celý komplex politických otázek.“ -- O řešení těchto
problémů se má pokusit koncem Srpna 1948 „Světová rada“ ve svém
zasedání V Amsterodamu, jehož se zúčastní zástupci asi jednoho sta
církví. Základním thematem zasedání má být:i_,,Lidský nepořádek
a Boží řád.“1)
v_
;
_.
v
Kritické hlasy mezi .protestanty ,
v
Sebepoznání je prvním krokem k nápravě. A totosebepoznání
je i na nekatolické křesťanské štraně ,skutečně objektivní a plodné,
jak ukazuje několik vybraných tlokladů, citovaných Z nekatolických
autorů: „Na pořad synodního jednání se dostaly otázky, jejichž palči~
S1.) „Křesťanská revue“ -- duben 1947: ,,K_ořeny a dnešní problémy
ekumenického hnutí." -- Vydává YMCA v. CSR. v t
'
“
Í
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vest se ozývá V církvi Z mnoha stran. Je to na př. otázka Svátosti.

l předcházející Synody cítily, že“ jejich služba není na výši. Ale
teprve nyní bylo pociťováno, že upadají v nevážnost a že se stávají
jen setrvačným obřadem. -- V souvislosti S každou otázkou . .. bylo
patrno, že církev stojí v budoucnu před problémem mnohem závažnějším, před problémem své vnitřní organisační struktury.“3)
„Největší bída církve (protestantské) je, že Slovo Boží, jemuž a
jímž ona má sloužit, je zvěstováno ne-ukázněněi, bez moci, mrtvé,
často V základních věcech odporujícím si způSobem.“4)
,, . ..katolicisınus ví, kde stojí, a proč, a tak zůstává ve světě neotřesen, zatím co svět Sám se v základech: otřásá.“5)
,,...1nůžeme říci, že patrně V celém protestantském světě se cítí
potřeba o svátostech nově myslet 'a postavit je na místo, které jim
náležífﬁ)
,
V
t „My se iueniůžemìe spioléhat na nějaký theologický vývoj, poněvadž
žádný za sebou neınáıne. To, co máme, jsme vlastně jen přejali
z práce cizích bohoslovců. Proto, můžeme-li se' ještě o ně-co Opříti,
musíme jíti mnohem dále do své ıninulosti, než jen do začátku tohoto
nebo do druhé polovice minulého století. jelikož tam ničeho pro sebe
vcelku .nemůžeme nalézthzbývá nám jen,-. abychom šli do své reformačˇni 1ninulosti.“7)
.
tìvafıgfelický biskup Dr W. Stählin píše:3)

V
C

vv

Z

áıh-;:vﬂız-,ı-

!

(I

tIl
‹
tí

~ı.ﬁxıvKø‹\.ê-zm‹.á4:/‹.n+\-.»;a

G
:‹

v

, „Duešııí protestantismus, jehož známkou je: církev bez závazného
u}čení._ bez učitelské kázně, bez učitelské autority, s všeobecnou autoritou svědorni jednotlivců, nepocházi Z re-formace, ale z osvícenství.
Íl`ento protestantismus nebere účast jen na starosti o čisté učení,
nýbrž bere jen účast na liberálním strachu před dogmatem a bojuje
osvícenstvíni proti skutečnému pravému dědictví reformace. Upadli
jsme do zvláštního stavu, že v lutherské církvi již nesmíme prováděti,ano. skoro již ani ne připomenouti věci, které byly pro Luthera
a jeho dobu samozřejmě.“ (Na př. ranní a večerní modlitba; znamení
kříže, k němuž dal Luther návod V malém katechismu; soukromá
zpov“č:‹.l`, O níž I.-uther s velkým díkem řekl, že by byl .dávno propadl
.d`”áblu, kdyby byl neměl zpověď.. Až do minulého. Století prý stály

As.-:›ın4n._‹„.

zš

Ě
JŠ
1

a
;i

a b`_vl;_v i používány V protestantských kostelích zpovědnicel)

v .,Mus.íme a smíme ve vlastní církvis novou vážností zápasiti o poZnání plné pravdy křesťanského mysteria a musíme k tomu míti
od_vahu.i tehdy, staneme-li se proto kritickými k mnohé ,protestantské
tradicí, v které se ztratil velkorysý realismus biblického myšlení.
.

ft) Tamtéž -- únor 1947: „Církev rokující“. V
i

i

S

“

eff) Tamtéž --březen 1947: „Ozvěna Barthových výkladů o křtu
v r-írkvi.“
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5*) „Gesetz und Veroridnungsblatt für Evangelisch-Lutherische Kir-

ichetiiırı Oldenbtırg“ (Nr. 4, 1946). r
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fi) Tamtéž -- listopad 1946: .,,Nač theolo.gie`.“ _- (Pozn. Na refori“na€*ì navazovat Karel Barth.)
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9 4) Tamtéž -~ květen 19417: ,,Ú"Silí- O obnovu církve.“
='*) Tamtéž H leden 19447: citován W. M.“ Horton: „Contemporary
(Ťontinental Theologyfˇ
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ibíusiiiıìıe říci, že je to nerefzormátorské, neevangelické, klademe-li

h.istoricky çutvořenouápodobu naší protestantské církve nad otázku
po plnem drzem bıblıckého evangelia.“-“9)
ı

* Q
. Ý
Snahy přecházejí ve skutek
ˇ r “
Y německé evangelické církvi nezůstávají jen u slov, alesnaží
se i ve skutečnosti o nápravu nynějšího stavu. Tak oficielní pracovní
liturgický kroužek, k němuž patří Dr W. Stählin, prof. Dr H. Assmussen,
Dr K. B. Ritter a jiní, se zabývá novýmrpřetvořením. evangelické
bohoslužby. především vytvořením německé mše.
"'lŤa.ké v evangelické církvi rakouské proniká liturgické hnutí, zvláště
v řadách mladé gen-erace.,ZasaZují se o 'prohloubení pojímání svátostných tajemství; tyto snahy podporuje zvláště Lutherovo pevné
pojímání Svátosti oltářní.. . jako skutečného těla a Skutečné krve
Ježíše Krista. jsou tu vážné snahy, Z-apojiti slavnost poslední večeře
.opětdo hlavní bohoslužby.
ř 9
" r
Je zajímavé, že světovou oktávu modliteb za sjednocení odtržených
křesťanů -v jednotu katolické církve, jež se slaví V době od 18.“--25.
ledna, založil protestant,ı.pozděj.ší_ konvertita ].“Paul. ,__Fra`ncis r. 1907
ještě jako anglikán. R. 1909 přestoupil ip se svou „Společnosti smíru“
-do katolické Církve a V -témže roce schválil a požehnal papež Pius
tuto „Světovou oktávu“. Tím byla zavedena docelé katolické Církve.
V téže-době počali také tuto oktávu slavit anglikánské církve. Nového
potvrzení
dostalo světové oktávě Benediktem XV. r. 1916.- Protestanté a orthodoxní církve východní přijali světovouoktávu od
_

roku 1920.

,_
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. Dokladem toho, že katolíci se nevyhýbají spolupráci S protestanty,
jsou-li-pro to ovšem předpoklady, je zpráva ze Stuttgartu o večerních
přednáškách, jež měl známý katolický tübingenský dogmatik Karl
Adam 27., 28. a 29. dubna 1947 V evangelickém kostele 'Markově
ve Stuttgartu. V této zprávě se praví:
“ Po 4500 letech se stalo po prvé, aby katolický theolog mluvil v evangezlickém kostele k oběma vyznáním o otázkách víry, jež nás spojují
fa -~ˇ ještě' - dělí. Přes dva tisíce lidi sledovalo po tři večery S nezaujatou pozornosti strhující, vášnivě pohnutá slova světoznámého
učence. A
"
7
4
r
“
L
První přednáška byla historickým komentářem známých slov sv.
Klementa Maria Hofbauera: „Němci udělali reformaci, poněvadž měli
potřebu býti zbožuými.“

. L

9 9

*

`

jak Luther došel ke svému novému evangeliu bylo thematem druhého večera. Ukázalo se, že propast, kterou vytvořil Luther, byla
theology povážlivě rozšířena, takže styk katolictví a protestantství
je možný jen tehdy, -bude-li vzato jeho výčhodisko u Luthera.
' Úvodem k třetímu thematu byl důkaz, že i rozdíly obou vyznání
se setkávají V náboženských základech, jež jsou oběma společné.
I když nemohouibýti při návratu k ,,una Sancta catholica“ v otázkách
věroufč.n.ých žádné kom.pro.misy,ppřece bude tím srdečněji a velko._...m

~

9) „Lebe mit der Kirche" -- říjen 1947: ,,Briicke." - Listy pro
lidosvý liturgický apoštolát.
r
ˇ
.
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ryseji vycházet vstříc. katolická Církev na širokém .poli církeviní
kázně a církevní praxe. Evangeličtí křesťané smějí podle nejnovějšího ústního sdělení papežova očekávati od Ř-ímatáž.
práva, jaká obdržely sjednocené orthodoxní společnosti východníz.
na př. liturgii V národním jazyku, kalich i pro laiky, kněžské manželství. -- V případě Unie (sjednocení) . ._ bylo by nemožné, aby se
ztratila byť jen jediná skutečně křesťanská hodnota.: -!- jednota ve
víře musí býti připravována jednotou V lásce. -~ Možná, že nás Bůh
naučí překonávati obtíže, jež ještě stojí pro-ti takové Unii, tím, že
nás nechá ještě nejprve sestoupit do katakomb.10)
6
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Potřeba trpělivě a nezištné práce

j Názory na řešení problémů ekumenickéhohnutí jrsourůzné. Evangelický bi_Skup~Dr W. Stählin je toho názoru, že jednotě církve se
nejlépe po-slouží tím, když bude každý na S_v,é_m“: místě usilovat o pravou podobu křesťanské bohoslužby a ještě více o nejčistší uskutečnění, než O nejčistší theologii. „S překvapením a Vděčností pohlížíme
na katolického liturgistu, jenž se zabývá právě týmiž úkoly, které
nás jako naše Vlastní protestantské dědictví nejvíce zavazují . . .
Návrat k víře ve skutečnou přítomnost Kristovu se ukazuje jako

Vlastní předpoklad a podstatný obsah všehokřesťauského myšlení
a jednání.“11)
'
1
y j
Názor Církve římskokatolická tlumočí Dr Mat. Laros, nástupce
Dr Metzgera ve Vedení hnutí „Una-Sancta“, jenž řekl V Soestu: Z 9
„Musí býti zřejmo, že v tomto okamžiku není možné. korporativní
sjednocení. Na žádné- s obou stran k tomu není objektivních podmínek; během staletí se konfese od sebe svým vývojem příliš Vzdálily; přesto `Všechno Však zůstává, i když je to někdy naděje proti
naději, úkol, připravovati sjednocení pomalým, ale stálým
růstem. í-- Prvním krokem k to-mu jest však pravý, tvůrčí mír
mezi vyzn.áními. Tvůrčí mír mezi vyznáními však není pouhé příměří Za .stálé Vzájemné nedůvěry, ne pouhá vzájemná snášelivo-st:
ne lhostejnost, nebo pouhá tolerance, nebo kompromis. To Vše jest
mír na úkor pravdy. Tvůrčí mír (však) má původ V úctě, V lásce
a pr-ojfzevuje se vzájemným dáváním a braním. Církev
Kristova musí objímati všechno positivní V celém světě. l herese jsou,
podle sv. Augustina, -Bohem poslány, aby 'oči-stily Církev, od strusky,
jež na ní lpí. Proto se máme dívat na reformaci nejen jako na skutečnost tříštící Církev, nýbrž jako na náboženskou záležitost, jež má

Své místo vibiožském spasitel-ském plánu., Všichni, jimž jde Vážně
o sjednocení ve víře, mají vážnou povinnost zabrániti 'všem znetvořeninám, nestrpěti ani jednoho neprav-divého slova O jiném vyznání
a zabraňovati chybnému Vědeckému vývoji.“ -4
ř '
i
Dr Laros označuje za nutné vytvo-řit pracovní. kroužky Z příslušníků rozličných Vyznání, kteří si vědecky ujasní, co je dělí, a budou
hledati cestu ke spojení.
V
V
To je jasná, poctivá katolická touha po křesťanské jednotě, touha,
10) Tamtéž -- červen 1947: „Dass alle eins seien.“
11) Tamtéž -- prosinec 194.6: „Brücke.“
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která nemá nic společného S „politickým katolicisme1n“, jak nám jej
vytýkají mnohé švýcarské protestantské listy. Iakákoliv obava Z ka-

tolického „proselytství“ je neodůvodněna za předpokladu, že proﬂtestantská nebo reformovaná církev, ať kterákoliv, podrží sama na
zřeteli to podstatné, a ne pouhý neplodný ,,p1`oteSt“.1“2) l
i
W.
Katolíkům se vyčítá, že odmítají účast na sje-dnoco-vacích pokusech
ostatních křesťanských církví. Na to odpo-vídá Marius Besson, katolický' biskup v Lausanne, ve své originální knize ,,Ap`rèS quatres
cents ans“ (Po čtyřechstaletích), jež vyšla 1“. 1941 v 2. vydánítv Lu.zernu (nakladatelství:Räber u. Cie.). Vysvětluje, proč se katolíci
nezúčastnili například mezinárodních (sjednocených) bohoslužeb, jež
byly v kostele sv.,Petra v Genfu, kde bok po bo-ku slavily večeři
Páně tisícihlavé zástupy Starokatolíků, anglikánů, lutheránů a reformovaných. Odpovídá: .
. ˇ
ě
p
. . . zdá se to být na první pohled něco skutečně velkého a v jistém
směru je to jistě uchvacující. -‹ Nejsou však takové veřejné projevy
dokonce nebezpečím pro víru, když při nich musí býti obětovány
základní pravdy? -- Proč se to nám, katolíkům, připisuje jako zlo-l
čin, když takto mluvíme a píšeme? Pro Sjednocení křesťanů nepracuv
jeme účinně tehdy, když necháváme nevyložené právě ty pravdy,
»oi "nichž nám nutně musí býti jasno, nýbrž tehdy, když se upřímně
vzájemně vymluvíme, když pohlédneme pravdě pv tvář, at již n je
jakkoliv trpká. Katvoliaevlgá Církev se může zdát nesnášelivá, poněvadž
bere věci tak,.jak jsou; ve skutečnosti však zůstává jednoduše sama
sobě věrná.. . .“13)

“

v

'

K ekumenickému hnutí u nás

V listopadovém čísle „Křesťanské revue“ (1947) píše ]. Staněk
o „Spolupráci S katolíky". Poukazuje na to, že vinu na vzájemné
z-cizosti katolické a evangelické církve u nás v ČSR mají obě Strany:
k tomuto stavu přispívá náš ryzečeský provincialismus, nechuť ke
spolupráci, řevnivost, pomlouvání a církevní politikaření. Mezi spol
lečnou chybu počítá také to, že se více zdůrazňuje a vyzvedá nacionalismus, než křesťanská ekumenicita -- katolicita. Ke konci píše„Z řad katolických se ozval nejednou po této válce hlas, zvoucí nás
ke spolupráci. Měli jsme dojem, že jde na prvním místě O Spojení
k obhajobě práv církví a k útoku ve sféře politické. -- Nejde nám
o politické, nýbrž, ao -duchovní a mravní formování světa! V této Spolupráci bychom mohli hledata najít společné cesty, nikoliv V politické sféřel“ --.
p
i "Ani nám, katolíkůın, nejde o politické, nýbrž O duchovní: a mravní
formování světa. To nám mohou všichni lidé dobré vůle věřit. Měl-li
by Snad někdo Z našich řad názor opačný, pak je to jenom názor
osobní, soukromý, ale naprosto se neshoduje S oficielním názorem

ﬁř

římskokatolické Církve.

i

Je-li tedy na obou stranách upřímná, opravdová Snaha O vzájemné
12) „Die apostolischen Blätter“, vydává „Dasrapologetische Ilnstitut
des Schweizerischen katholischen Volksvereins". ročník X., č. 24.
13) „Lebe mit der Kirche", červen 1947: ,._P›rücke.i"“
,_
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porozumění a o sblížení, O láskyplnou spolupráci na poli čistě náboﬂ

ženském, o spolupráci, která by byla přípravou na velké dílo sjednocení křesťanských církví, pak se domnívám, že není rozumného důvodu, proč bychom nemohli „hledat společné cesty“.
- = '
Musíme si být ovšem vědomi toho. že na Sjednocení křesťanských
církví mohou u c i n n ě pracovat jen id e á 1 n ě Založení křesťané, kteří
skutecne touzı po čisté pravdě, kteří nejednají S postranními, osobně
zabarvenymi úmysly, ale -žijí cele a přímo jen pro Krista. -- Takovým pracovníkům ovšem také není neznámá „dubitatio scientifica“
]e potřeba, abychom si vzájemně vyměňovali časopisy a"ostatnˇíˇ

tiskoviny, četli je a podrobovali positivní kritice. ]e potřeba připustit
i vlastní chyby, když skutečně jsou, a nebát se autokritiky. I niv
Sami bojujeme proti ledačemu, co se nám někdy“ vytýká, jako na př.
proti určité, nesprávně pochopené a přemrštěné úctě Svatých u ně~
kterých lidí,ˇproti t. zv. ,,modlářStví“. -- Kritika ovšem nesmí být zaﬂﬂ

hrocována nepřátelsky a posměšně. Že toto dovedou pochopit i nekatolíci, ukazuje pěkně „Křesťaﬂnská revue“; proti tomu však ıiápliiž
„Kostnických jisker“ sjednocení neprospívá.
a j
Zbavujme se přízemní hašteřivosti, a to všude, ve velkém iv malém, posilujme se vzájemněúsilím O uskutečňování křesťanských
ctnosti, hajme neohroženě pravdu, a práva Boží, modleme se za jednotu křesťanstva a doufejme v Toho, O němž praví, Písmo svaté:
„Nevyzpytatelné jsou soudy jeho a nevystihlé cesty jeho" (Řím. ir,
33). -C“ A buďme si také stále vědomi toho, že úsilí o sjednocení
%<ř€ì{sťanstva je a zůstane především dílem modlitby a křesťanské
,as y.
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Modlitba kardinála Newmana za jednotu
Ó Pane Ježíši Kriste, jenž jsi před svým utrpením prosil za své“
učedníky, aby všichni jedno byli jako Ty jsi v Otci a Otecv Tobě,
shlédni milostivě na nejednotnost mezi těmi, kteří vyznávají víru
v Tebe a Zhoj četné rány, jež pýcha lidská a úskok satžanův zasadil
Tvému lidu.
Prolom stěny, jež křesťanské společnosti a vyznání navzájem oddělují. Milosrdnýma očima pohlédni na duše, jež se zrodily v té či
oné Společnosti, jež není dílem Tvým, ale lidským.
.
Zbav vězně neoprávněných způsobů bohopocty a přiveď je všechny
k jediné Společnosti, kterou jsi Ty sám Založil na počátku -~ k jedné,
svaté, katolické .al apoštolské Církvi.
Nauč všechny lidi, že Stolec Petrův, sv. Církev římská je zákla-j
dem, -středem a nástrojem jednoty. Otevři jejich Srdce pravdě
dávno Zapomenuté, že svatý Otec, papež, je Tvým zástupcem a přednStavitelem, a že poslouchajíce ho ve věcech víry, poslouchají Tebe,
aby tak, jako je jen jedna rodina na nebesích, byla'“i=Lz..j,edna společnost na zemi, jež vyznává a oslavuje Tvé svaté jméno. Amen.
“
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VÍRA DAREM BOŽÍ LÁSKY
Sˇpásonosnáv víra je darem Bo-ží lásky. Je milosti. Odtud
vyvěrá nutnost modliteb: za udělení tohoto nesmírného daru, za jeho
udržení a rozmnožení. ,,Nemo evangelicae praedicationi consentire
potest, sicut oportet ad salutem consequendam, absque illuıninatione“
et inıspiratione Spiritus Sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et credendo veritati.“ (Concil. Vatican., Const. de fide, e. 3,
Denzinger 1791.)
T
Svatý Augustin, učitel milosti, to pěkně vystihuje ve dvou úryvv
cích, které přinášíme. r '
.
1. ,,Jak milý jest příchod těch, kteří Zvěstují pokoj, kteří Zvěstují
věci dobré (IS. 52, 7; Řím 10, 15). Oni (= hlasatelé- evangelia) jsou lékaři, kteří se starají o člověka, zraněného od lotrů; ale Pán sám ho
dopravil dohospody (Luk. 10, 34). .Jsou též dělníky na poli Božím.
,Proto není něčím ani ten, kdo sází, ani ten, kdo Zalévá, nýbrž Bůh,
jenždává vzrůsf (1. Kor. 3, 7). Proto i já jsem volal k Pánu: totiž
vzýval jsem Pána, abychibyl ,spasen. Jak bych však volal, kdybych
nevěřil? Jak bych věřil, kdybych O něm neslyšel mluvit? Ale on sám
mne přitáhl, abych věřil tomu, co jsem uslyšel: neboť on ısám mne
svou; skrytou činností vys-vobodil odduchovní smrti a nikoliv nějaký
jinýlékař. Neboť mnoho li-dí slyšelo zo něm hovořit, poněvadž ,hlas
O nich se šíří do celého světa a Slovo O nich až za hranice Země“.
(Ž. 18, 5.) Ale ,není u všech víry“ (2 Soluň. 3, 2) a ,Pán poznal ty, kteří
jsou jeho' (2 Tim. 2,19). A Slovo samé, které jsem slyšel, by vůbec
nestačilo, aby mi dalo víru," kdyby mne Boží milosrdenství nebylo
předešlo a kdyby, poněvadž. obživuje mrtvé a povolává-to, co není,
jako by bylo (Řím. 4, 17), mne nevyvedl Z temnot a nepřivedl ke
Světlu víry tím, 'že mne ve Skrytu povolal, pozvedl a přitáhl k sobě.
Proto říká (žalmista) dále: ,Užzrána za tebou má prosba jde' (Ž. 87,.
14). Již zrána Znamená čas, kdy noc nevěrnosti a temnoty přešla.
A aby toto ráno i mně nadešlo, milosrdenství tvé mne předešlo: po-v
něvadž však Zbývá dosáhnout oné oıslavy, jíž budou ,osvětleny hlu-,
boké temnoty, nyní V tomto životě, za tohoto cestování, v tomto
světle víry, které ve srovnání S temnotami nevěřících je již dnem,
ale ve Srovnání dne, kdy uvidíme tváří v tvář, je ještě nocí, dosud:
,Za tebou má prosba jde'.“ (Sv. Augustin, Enarr. in PS. 87, n. 13.)
2. „Aby nás poučil, že víra Sama je nezaslouženým darem, jehož si
člověk„nemůže zasloužit, praví: ,Proto jsem vám řékl, že nikdo nemůže přijíti ke mně, není-li mu dáno od Otce (mého)' (Jan 6, 66).,Kde
n

,

1
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to však .Pán řekl? Připomeneme-li si, co řekl Pán výše v této kapitole
evangelia, nalezneme tato slova: ,Nikdo nemůže přijíti ke mně, nepřitáhne-li ho Otec, který mě poslal“ (Jan 6, 44). Neřekl: nepřivede,
ale -,nepřitál1ne“. Toto násilí se činí srdci, ne tělu. Co se tedy divíš?
Věř, a přicházíš, miluj,”a budeš přitažen. NemySli,ž'e ono násilí je
drsné a nepříjemné: je .milé, je příjemné: sama roztomilost tě přitahuje. Zda není ovce přitahov-ána, když má hlad a ukáže se jí travina?
A myslím, že není pohnuta tělem, ale touha ji poutá. Tak i ty přijď
ke Kristu: nepřipravuj se na dlouhé cesty: jakmile uvěříš, přijď. Je
všude a k němu se přichází láskou, ne plavbou. Ale poněvadž i na
takové cestě je dosti vln a bouří různých pokušení, věř proto“ v Ukřižovaného, aby tvá vírza. mohla vystoupit na dřevo kříže, Neutoneš,
ale dřevem kříže budeš nesen. Tak, tak se v příboji tohoto světa
plavil ten, který řekl: ,Ode mne však daleko budiž, abych se honosil
leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista.“ (Gal. 6, 14.) .
(Je však podivné, že při hláfsání .Krista ukřižovaného slyší dva: je-
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den jím pohrdá, druhý vystupuje až k němu. :Kdo jím pohrdá, nechť-

si přičítá vinu: sobě; kdo vystupuje, nechť si neosobuje tuto slávu.
Slyšel totiž, co řekl pravdomluvný Učitel: ,Nikdo nemůže přijíti ke
mně, nepřitáhne-li ho Otec, který mně poslal.“ Nechť se raduje, neboť
semu dostalo této milosti; nechť poděkuje dárci svému srdcem pokorným, ne pyšným, aby pýchou neztratil, čeho pokořou nabyl." (Sv.
Aug“. serm.i131, n. 2. 3.
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Q, 14. „V Písmě Svatém poznáváme Krista, v Písmě Svatém poznáváme
Církev. Toto Písmo svaté máme společ“ně,iproč“však v něm nenaléZ-áme společně i Krista i Církve? Tam, kde poznáváme toho, O němž
praví apoštol,“ Abrahamovi však byla dána zaslíbení: „také potomstvu jeho“. Nepraví: ,,Také potomkům“ jako O mnohých, nýbrž jako
o jednom: ,,Také potomstvu `tvému“: tím jest Kristus. (Gal. 3, 16.)
Tam také poznáváme i Církev, oi níž praví Bůh Abrahamovi ,,V sen_ienu,tvé1n požehnání budou všichni národové.“ (Gen. 12, 3.) Poznáváme-li Krista prorokujícího o sobě v žalmu: ,,Řekl Pán ke mně,
Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe" (Ž. 2, 7); poznáváme též
i“CÍrkev v tom, čo náľsleduje: ,,Požádej, a dám ti národy v majetek,
atv tvé vlastnictví končinyizemě.“ Nalézámleﬂ-li Krista v tom, co jest
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psáno: ,,Bůh bohů, Hospodin mluví“ (Ž. 49, 2); poznáváme též -ti Církev v tom, co následuje: ,,A vyzývá zemi od východu Slunce -až na
západ.“ Poznáváme-liKrista v tom,.co jest psáno: ,,To jest jak ženich, jenž Z ložnice vyšel, plesá jak rek, když se do běhu dává“
(Ž. 18, 6); poznáváme též i 'Církev v tom, co se praví o něco výše:
-„Po“ celé zemi rozléhá -se Zvuk jejich, a až na kraj světa jejich Slova
tam, kde postavili slunci stánek jeho.“ (Tamtéž, 5.) Církev sama je
totiž položena v slunci, to jestzjevuje se všem národům, až po okraj
zeniě. Poznáváme-li Krista v tom,. co jest psáno: „Zbodli ruce mé
i nohy moje. Mohou sčítat všecky moje kosti, mohou kochati se po-hledem na mne, rozdělují sobě roucho moje, O můj oděv metají si
los“ `(Ž.ˇ21, 17); poznáváme též i Církev. v tom, co se praví O něco
dále v té-mž žalmu: ,,Na paměti to majíce obrátí se k Hospodinu
všecky končiny země, budou se klanět mu všichni kmenové pohanů.
Neboť Hospodinu přísluší kralovati, on bude panovati nad národy.“
(Tamtéž, 28.) Jestliže poznáváme Krista v tom, co jest psáno: „Rač
se povznést, Bože, nad nebesa“; poznáváme též i Církev v tom, co
následuje: „Velebnost tvá n-ad veškerou zemíl“ (Ž. 56, 6.) Poznáváme-li Krista v tom, co je psáno: ,,Dej, Bože, králi svou spravedlnost,
a své právo královu Synu“ (Ž. 71, 2); poznáváme též i-Církev v tom,
co se o něm praví v témže žalmu: „Panovat bude od moře -k moři, od
Řeky až na konec světa. Před ním se sklo-ní odpůrci jeho, nepřátelé
prach budou lízat. Králové Tarsisu a přímoří budou podávat jemu
dary; králové ze Šeby aıSeby podary mu budou nosit. Klanět se mu
budou králové světa, a všichni národové mu' sloužit.“ (Tamtéž, 8, 9,

10,11.)

.

135. Poznáváme-li Krista v tom, co jest (psáno: ,,Kámen svržený
s hory bez rukou (lidských) rozdrtil všechna království země“ -(Dan.
2, 34), totiž t-a, jež spoléhala na úctu k démonům; poznáváme“ též
i Církev v tom, co jest psáno: „Z kamenepak. stala se veliká hora,
a naplnil celou Zemi.“ Poznáváme-li Krista v tom, co je psáno:
„Hrozný budeřlospodin na ně, zničí v'šechny,Bohy zem`ě°Í“(Sof.<2,
11); poznáváme též i Církev v tom, co tam nás_leduje: „A kla-něti se
.bude jemu každý S místa svého, všechny ostrovy národů.“ Poznávame-li Krista Z toho, co je psáno: ,,Bůh od jihu přichází, Svatý Z pohoří Faran. Sláva jeho nebesa zahaluje: (Habak._3, 3)“, poznáváme
také Církev v tom, co ná-sleduje: ,,A i velebnosti jeho plná jest
země.“ ...Poznáváme-li Krista V tom, co jestpsánoz „Jako ovce na
porážku vedená, a jako beránek před tím, kdo- hoˇ Stříhá, Jně-mý bývá,
ne-otevřel úst svých“ (Is. 53, 7), aostatní co se tam praví o jeho umn.
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Č-ení, poznáváme i Církev V tom, co se tam praví: „Chválu pěj, ne-Í
plodná, která jsi nerodila, jásej, výskej, která jsi nebyla těhotná;
nebot' má více synů osamělá, nežli ta, která muže má, praví Hospodin.. Rozšiř prostor stanu svého, kože stanů svých roztáhni, nešetř,
prodlouží provázky své, a své kolíky pevně- Zaraz! Neboť napravo
i nalevo pronikneš, tvé potomstvo národy bude děditi a města pustá
Zalidní... Budeť tvým manželem stvořitel tvůj, jehož jméno. jest
,Hospodin zástupťf, a tvým vykupitelem Svatý Israelů`v, který ,Bohem všeho Světa“ slouti bude“ (Is. 54, 1).
.
i
17. ...Hle, společná Písma; hle, v nichpoznáváme Krista, v nich
také poznáváme Církev. Jestliže se držíte téhož Krista, proč se ne~
držíte téže Církve? jestliže věřít_e v Krista. o němž čtete, avšak jehož

I
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nevidíte, a to jen pro pravdivost Písma sv., proč popíráte Církev,
o níž čtete a kterou též vidíte? Když vám toto říkáme a když vás

vyzýváme k tomuto dobru míru. jednoty a lásky, stali jsme se vašimi
nepřáteli a vyhrožujete nám, že nás zabijete, poněvadž vám říkáme
pravdu,1a poněvadž--fvám, pokud je to aspoíí možné, nedovolujeme,
abyste zahynuli v bludu. Iediný trest žádáme na Bohu. aby totiž

zničil ve vás váš blud, a abyste se S námi radovali Z pravdy. Ażnııen.“
(Sv. Augustin, epíšt. 1()5.)a

_

Přel' J. Bezđíček.
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I. H. Newman:
UNA SANCTA

.ij

Katolická Církev provázela lidskou společnost mnohými převraty
a otřesy a spěje vstříc dalším. Prošla kolem dlouhé řady vnějších
změn, aby nám tak ukázala, žel stojí nezávisle vysoko' nad nimi.
Čestně obstála ve zkouškách, jež jí. byly ukládány na Východě i na
Západě, monarchiemi i demokraciemi, mírem i válkou, tyranií císařzskou i šlechtickou, dobami tmářství i světské chytrosti, dobami barbarství i moderní hyperkultury, otroky i svobodnými, mě-sty i 1`ıá~
rody, obchodními i průmyslovými středisky, zeměmi Starého i Nového světa, mateřskými zeměmi i ko=Ionie'mi . .. _ “ ~
r
Mołíl bychvze výpočtu pokračovat ještě dále, mohl by-ch.mlu\ˇi.ti_
o jejich úspěších politických a duchovních vítězstvích..., O jejich
reformách sociálních, o její harmonické souhře srůznými zvláštnostmi lidské přirozenosti nebo js různými .spletitostmi společnosti
lidské... To vše nám dokazuje S nevývratnou průkazností, jež si
vničem nezadá sv.. důkazy přírodníclıvěd, že„___Církev neníz tohoto
světa, že její těžiště není Zde na zemi, že není služkou člověka, kte1`ý
by ji jistě dovedl zničit, kdyby byla jeho dílem...
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je však právě jenom jedna forma křesťanství,... jež vpravdě
uskutečňuje onu vnitřní jednotu, která je prvním předpoﬂ
kladem. nezávislosti.
I
Pohled do Anglie, do Německa nebo do Ruska: marně tam pátr Qiìx UR
po této známce božskosti . . .:
Najdeš zde názory, které se zamlouvají bohatým, a jiné názory,
které zase vyhovují chudým. Najdeš zde lidi, kteří se narodili v té
či oné sektě: blouznivec směřuje do jedné, střízlívec a rozumář zase
do jiné. Pachtí se po penězích
po vážnosti v očích světa. a kromě
toho se také hlásí k 'státnímu náboženství. Jedna náboženská Společnost sklízí blahosklonné úsměvy světa, druhá jeho nevraživé pol
hledy; jedna křehne v jeho mrazivém chladu, druhá se vyhřívá na
jeho výsluní.
.
as
Avšak žádná z těchto ııáliioženských společností nepočítá S lidskou
přírozeností jako takovou, žádná`"z nich neobsáhne 'člověka celého.
Ani jedna Z nich nemá stejného měřítka pro všechny; ani jedna
Z nich nezaujme zároveň rozum i srdce, bázeň i lásku, akcí i kontemplací.

.
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j
dıfıkaz pravosti se vždycky po;l;lá‹dala ta -zokolnost, že nejvýznačvz
nějšímužové byli křesťany. Neníüto míněno vtom smyslu, jakoby
všichni učení a -hloubaví duchové přijali ,náboženství křesťeanské; je
však jisto, že mezi nimi křesťanství zapustilo kořeny a slavilo vítězﬂ
ství takového druhu a v takovém množství, že nelze již považovatí
za věc pouhého nadání a vědění to, proč se nestali všichni křesťany.
Taková jest ve skutečnosti povaha katolicismu: nikdo, ať je sebevznešenější nebo sebeubožejší, at' je důkladně vzdělaný činevzdělaný, neunikne vlivu Církve. .Církev má mezi svými syny zástupce

všech tříd a všech stavů. Těší zbloudilého, ochraňuje šťastného, vede
kolísajícího. Má mateřský pohled pro nevinného, její ruka těžce doléhá na; vzpurľného, její hlas je majestátní vůči pyšnému. Osvěcuje
ducha nevědomého a překonává důvtip genia.
Toto nejsou jen pouhá slova: Církev toto vždycky činila, toto stále
činí avždy znovu
toho úkolu podjímá. Žádá si jen jediné věci:
otevřené cestya svobody pohybu.jNedožaduje se přízně
moci světské -- v dřívějších dobách to sicečinila a'po“užíval'a
zrovna tak jako protestantisnıus „ramene světského“,; je- pravda,
jednala tak -4- protože v onom věku to byl uznávaný, nejúčelnější,
sám sebou se vnucující, nikým ne-popvíraný způsob jednání, protože
lid to tak od ní očekával a již předem takčinil. -~ Avšak dějiny nám
ukazují, že na to není odkázána, neboť Církev mohutněla a vzkvé-j
tala i bez toho. Církev je vděčna zakaždou službu a přijímá svět tak,
jak jest. jen hrubé násilí by 'ji mohlo utlačovat . . _
ż p
s
Církev je táž, jakobyla před třemi stoletími, kdy všechna dnešní
vyznání ještě nebyla na světě.
že je stále „táž, to :můžeš _, vidět
přímo na ní; vždyť se jí Iařevdhazíıje jako výtka to, že seneměnií.
Ča.S'a_prostor se jí nedotýkají, protože její původ je tanı, kde není
prostoru ani času, protožepřichází od trůnu nekonečného, věčného
Boha, (Discourses to Mixed Congregations, str. 245?--~254ﬂ, 278 [1872].)
j

L Přel. F. Rýpar. ˇ
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V posleclním čísle pčaso pisu Unitas (prosinec 1947) P. Karel

Boyer S. J., profesor Gregoriány D Římě a předseda stejnojmenné společnosti pro práci O jednotu Církve, uveřej-

nil .studii o otázce sjednocení křersťanůl. je i . pro nás
poučná. Přiı^Láším.e Z ní hlavní myšlenky.“

í

š
Š
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Ňekatolíci hledali vhodnéslovo, aby jím vyjádřili svou touhu po
universalitě, po katolicitě a po jednotě, a zvolili si slovo „ekumenismus“. jím naznačují svou práci o sjedn-ocení všech církví, práci,
která podle současného stavu vyplývá ze splynutí anebo aspoň koordinace dvou hnutí sice různých, ale vzniklých pro uskutečně š-J
jednoty mezi křesťany aproto ekumenických.
jak se staví katolíci k ekumenismu?
i jsou si dobře vědomi nesmírných obtíží této snahy (,,]sme pevně
přesvědčení“ - píše P. Congar -- ,,že sjednocení a sama jednota
Církve je dílem Duchasvatého“), ale vědí, že tato jednota není vzdáleným dobrem, kterého teprve .musí dobývat, nýbrž jež sděluji, ačkolivi oni -~ stejně jako Ostatní -- hoří nedočkavoıı. touhou po
dosažení ,společného cíle. Papežské encykliky často vyjadřujítuto
touhu pastýřů i věřících slovy plnými otcovské sta.r-ostlivosti; světová Oktáva modliteb od 18. do 25. ledna každého roku -ż totiž, od
svátku Stolce sv. Petra v_ Říme do, svátku Obrácení sv. Pavla. -neustále nabývá větší důležitosti; V Americe, v Ang“l~ii, ve l5`ranc,i_i a
v Italii vzniklo mnoho sdružení za tímto vznešeným cílem; všude
konají shromáždění (Z nichž některá zůstáv.ají_taj.ná, jinápak uveřejňují své výsledky), jako na př. Msgre de Solages a pastor Pwux
v isemináři v Montauban; hojné fﬂspisy -- na př. Msgre Araty, Msgre
journeta, P. Manny, P. Coıigara, Rev.Ĺ„Couturiera, dom VVi11SloWa.
dom Lialina, abychom ‹:ˇitovali aspoň nějaké jméno --j dobře prol-I-'I
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jednávají tuto otázku.
C .í í
Omezuje-li se ekume_nis1nus jediné naláskyplııé íisilí O-u_šl.e.chtil.ou

objektivitu místo tolika úııavııých a záluduých polemík anebo spočívá-li jediné; v osvětlování ozřejmování všech otázek, pak musíme
přiznat, že je dnes velice živý katolický ekumenísmus. jestliže však
se naň díváme tak, jak mu rozumějí jeho zakladatelé a podporovatelé -- totiž jako na hnutí, které předpokládá, že žádná. Z dnešních
.Czírkví není Církví K-ristovou, nebo že jí jsou všechny, nebo že se
všechny musí hluboce Změnit, aby
.došlo pravé jednoty -- pak
nemůže nebýt v rozporu S katolickou vírou.
t
; “Mů“že být nějaká střední cesta mezi ekumenismem v širším smyslu.
jehoz se ucastní 'i katolíci, a ekumenismem v 'užším smyslu, který
katolíci odmítají? Jinak řečeno, je možno zachovat vernost katolickoCírkvi, jež je jedinou pravou Církvi, a současně si myslet, že návrat
odloučených bratří by jí prospěl nejenpočetně, nýbrž i v chápání
pravd víry a v konání ctnosti? Kdyby se odpovědělo ano, potvrdila
by se dobrá vůle vyjít vstříc odloučeným bratřím. a vybudovat jakýsi
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nocení by nezna-menalo jednostranné přijmutí katolické pravdy,

nýbrž vzájemnou výměnu a takové vzájemnéobdarování se bohatstvími,,která jsou každé straně vlastní, až by se dosáhlo rovnováhy.
Tak na příklad luteráni by přinesli hlubší procítění milosti jako
nezaslouženého daru lásky Boží; kalvinisté co ne'južší styk a lásku
k Písmu svatému; anglikáni větší přísnost a vážnost při bohosluž-j
bách; pravoslavní hlubší“ smysllpro tajemný život Církve. ` ” '
z
je to otázka velice delikátní, jež nás vystavuje nebezpečí, že zmenšujeme katolickou Církev a připisujeme jí chyby, jimiž se provinili
jediné někteří její členové. Nemůžeme připustit, že luteráni nebo
anglikáni mají i v jednom jediném bodě katolické víry dokonalejší
nauku nežli ji hlásánaše Církev, S níž jejejí božský Snoubeneo
neustále až do skonání věkůzříkáme jen, že jsou někteří katolíci,
kteří nejsou dost proniknutí přesvědčením, že Inilostje čistým dav
rem Boží lásky, že bible-*“je svatá,'že Církev vyzařuje tajemnou
krásu, kteří ,právěv této Církvi by mohli`nalézti„vzory, od nichž by
se mohli přiučit' těm fctnostem, kterých tolik “ postrádají, ačkoliv by
mohli i mimo Církev, mimo svůj obvyklý okruh najíti některá užitečná poučení. jinými slovy, návrat odloučených bratří by upoutal
naši pozornost k těm duchovním pokladům, jichž si snad dosti ne~

ceníme a které by oni zase rádi nalezli V“ celé jejich plnosti: bez
okleštění anebo bez přídavků. Tolik dostačí, aby každý katolík mohl
vyložit své přesvědčení při ekumenických rozhovorech v duchu
sikromnosti a lásky, tak totiž, aby se návrat ke katolické jednotě ne-

katolíkům nejevil jako násilné zřeknutí, nýbrž jako upevnění v těch
dobrech, jež jim jsou nejdražší a onichž“ psal H. ].Edvards Newmanovi
v dopise Z 24. února 1887; „Svatá katolická Církev zasadila mi do
srdce veliké a mohutné pravdy evangelické nauky ještě s větší důrazností. Místo, abych zeslabil nauku svých prvních učitelů, našel
jsem u ní sílu, podporu, posilu a útěchu Z božství našeho Pána; plné
uspokojení v jeho skutečné přítomnosti v přijímání, v jeho božské
a lidské moci a velebnosti: všechny tyto věci majíkatolici ve větší
míře nežli evangelíci.“
i
~ i “
Nelze opominout významného úkolu, který připadá theologˇům.
Schismata nebyla jistě vyvolána jediné ideami, ale bez nich by ani
nebyla' vznikla, ani by se neudržela. Abychom již jednou to doopravdy Skoncovali s těmi svými rozpory, musíme najít a prostudovat
jejich Základní pohnutky; musíme splnit přání formuflované nedávno
P. Janem lstopem v Point de vue catholique- sur ľoecuménisme (cfr.
Dieu vivant, n. 9): „Naším úkolem není nadšeně schovávat pravdu
anebo jako theologˇický don Quichote bojovat s větrnými mlýny,
nýbrž spíše odkrýti theofliogickét kořeny ti. zv. reformy, abychom
mohli objasnit myšlenky, které způsobily ztrátu jednoty.“
_
I_ když jsou tyto řádky krátké, snad postačí, aby v čtenáři vzbudily
jakýsi praktický závěr, který vyjadřují několika slovy.
_
Nikdo nepodceňuje dobr-odiní, jež by vyplynula ze sjednocení všech
křesťanů: obnovaf horlivosti v Církvi, ,mohutnější odpor pronikání
laicisace a bezbožectví, větší Síla k získání nekřesťatnů, nezastavitelný
rozmach pravé víry."`Že všech těchto nesmírných dober může býti
jednoho dne dosažen-ov*-'~ i když postupně a do určitého stupně -~
117
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o tom nás touha našeho Spasitele a Církve nikteiak nenechává na
pochybách. Prostředky k tomu jsou v naší moci. Především se muﬂ
síme radovat ze svaté pevnosti katolické hierarchie, která -- odmíﬂ
tajíc jakoukoliv diskusi o autoritě Církve -~ zachraňuje sám pojem
jednoty, ale ponechává volné pole, na němž se mohou křesťané sjednotit. A tak katolíci, usilující o dosažení tohoto cíle a poslušni směrnic papeže a biskupů, spolupracují v té-to vznešené Záležitosti, prohlubují u sebe i u druhých vědomí drahocenného daru jednoty a
snaží se, aby pro to získali i srdce a mysl odlouěených bratří. Vážıié

a objektivní studium, schůze za společným cílem. horlivá snaha
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o činnost. unionistic-kou a konečně prohloubení a obohacení našeho
duchovního života a naší lásky spolu s vroucí a vytrvalou modlitbou,

spojenoeu s 1n_odlitbou Kristovou: hle, to jsou účinné prostředky pravého ekumenisınu. Lidé jdou dnes rychlervpřed na zemi, na ınoři
i ve vzduchu. l přeměna myslí je dnes též rychlá.
naše touha
po jednotě, kterou
námi sdílí tolik křesťanů, se uskuteční mnohem
spíš,než nám náš chladný rozum a zkušenost z mi.n11.losti_ dovolují
doufat.
~
“
i
~
Cíl je nádherný: ,,Un_um ovile, uuus Pastor.“
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Charakteristickou_ známkou »života tohoto prostého kapuc;íi1a, cti-

hodného sluhylšožího P. .Leopolda .da Castelnovo (zesnul 30. července
1942; lo. ledna 1946 byl otevřen kanonický _diecésní in:forn“ı.a.ční proces,
je hlášená řada zázraků na jeho přímluvu) je láska kduším: láska,

která ho po čtyřicet let poutala k chudičké cele a ke zpovědnici, kde
denně prodlel kolem deseti hodin a trpělivě a s hrdinskou láskou
zpovídával nespočetné penitenty všech stavů. Ale jeho nejžhavější
touhou bylo obrácení národů východních a návrat odloučených bratří
do lůna Církve katolické.
j
Narodil se a žil do 16 let v Castelnxovu u Kotoru na dalmatském
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pobřeží, kde katolíci žijí spolu S pravoslavnými. Cítil, že je velká
propast mezi obyvateli téhož niěsta,
že odl`ou.čení bratři V jeho lidu
tvoří nesmírné zástupy, které se táhnou až k Uralu. Velká bolest

zaplavila jeho duši. Vyrůstala pomalu myšlenka, aby se cele zasvětil
apoštolátu ,jednoty mezi nimi: aby byli spojeni nejen poutem téže

.Ä
3

krve, nýbrž i poutytéže katolické víry. Ut omnes unum ﬂsintl ,
.
.Aby m-ohl provést tento svůj apoštolát mezi slovenskými národy,
stal se řeholníkem. Vstoupil ke kapucíıiůni benátské provincie, ,kteří

měli v Ca.stelnovo klášter ještě Z doby benátské republiky.
Nadšeiıě a S rozhodnou vůlí se Začal připravovat na své poslání.
„Už jako student“ -‹~ dosvědčuje Msgre Cuccarollo. arcibiskup z Otran-

9

ta, jeho spolubratr a spolužák,-„toužil po apoštolátě mezi Slovanskými národy, odloučenýini od Církve. Proto studoval slovanské jaﬂ
zyky a douíal, že je obrátí šířením úcty k Matce Boží, již tam chtěl
šířit slovem í tiskem.“ Otec Leopold sám ukazuje v jednom svém
zápisku z er. 1.937, jak od mládí všechny jehomyšlenkysměřovaly
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k tomuto velikému ideálu. a jak sena něj duchovně připravoval.
„Toto je padesátý rok, co jsem po prvé Slyšel hlas Boží, jak mne
volal, abych se modlil a abych se starali mšemi Svatými O návrat odloučených bratří do lůna katolické Církve.“ Když byl vysvěcen na
kněze, pokorně prosil své představené, aby mu dovolili provést jeho
vytoužený plán a začít apoštolát na Východě. Pro chabé zdraví mu
to představení nedovolili. Poslušně přejal rozhodnutí a věnoval se
přikázané práci. Ale všechny jeho myšlenky platily jeho slovanským
Jratřím.
P
i
Jeho spolubratr, který s ním bydlel r. 1900 v klášteře v Thiene,
sděluje, že otec Leopold mu často vypravoval 'o iVýcho.du a velice
mu doporučoval, aby mu vyprosil na Panně Marii milost apoštolátu
mezi odloučenými bratřími. Několik let později byl se služebníkem
Božím V klášteře v Padově. Ptal se ho: „Jak to, Otče, že jste jednoho
dne tolik toužil po tom," abyste mohl jít na Východ na misie a tolik
jste o tomhovořil, a nyní o tom už nemluvíte?“~ „Před časem“
odpověděl
„jsem se setkal S jednou svatou osobouapodal jsem jí
sv.. přijímání. Po sv. přijímání mi řekla: ,Otče, Ježíš mi poručil, abych
vám sdělila, že každá duše, které přisluhujete zde ve zpovědnici; je
vaším Východem.“ Vidíte tedy -- končil zcela vyrovnané ž-4 Bůh chce,
abych byl zde a ne v misiích, jako sv. Filipa chtěl mít v Římě.“
Thematem jeho rozhovorů byly Odloučené východní àcírkve a nutnost výchovy apoštolů pro práci o jejich návrat. Živě se zajímal o to.
co se dělo v odloučených církvích a zvláště sledoval jejich snahy
a pokusy vo sblížení S Římem. Vzpomínám na to, jak často, když byl
vedoucím studentů v Padově, nám hovoříval v rekreacích a v duchovních konferencích o nutnosti apoštolátu mezi slov-anskými národy a vybízel nás, abychom se hodně modlili za jejich návrat.
Velkomyslně obětoval všechny své tužby a plány a celou svou
bytost a všechny Své práce tomuto_velikému cíli. O tom nejvýmluvnějihovoří dokument Z r. 1914: ,,Cíle-m mého života musí být práce
o -návrat odloučených východních bratří do katolické jednoty, to
znamená: musím obracet všechny skutky svého života k Bohu ve
víře a v lásce našeho Spasitele, oběť smírnou za hříchy celého Světa,
tak, abych aspoň ubohou trochou zásluh své' oběti přispěl k tomuto
velikému dílu. Proto, pokud mne poslušnost mých představených
ponechá vedoucím našich hochů, vynasnažím se všemi prostředky.
pokud to okolnosti dovolí, abych připravoval apoštoly schopné ujmout
se ve vhodný čas tohoto velikého díla.“
t
Čas a jeho neúnavná činnost ve zpovědnici jeho nadšení jen rozplaﬂmeňovaly. Svému důvěrnému příteli jednoho dne řekl: ,z,]á jsem se
narodil mezi lidem, který nesmýšlí tak jako my, ale já žiji pro ně;
pros. požehnanou Paní (tak nazýval Pannu Marii) pro mne za milost.
abych po skončení svého poslání -zde v Padově mohl zanést své ubohé
kosti mezi ' svůj lid a prokázat trochu dobra těm duším. Z Padovy
nyní není naděje na odchod, chtějí mne Zde, ale já jsem zde jako
pták V kleci: Jmé srdce však jeneustále tam za mořem.“
,Během doby chápal víc a více, že mizí poslední naděje na vnější
apoštolát. Proto prohloubil svůj vnitřní apoštolát dokonce i slibem
a zasvětil 'svou velikou starost Matce Boží. kterou měl nesmírně rád.
.
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ji také r. í925 napsal: „Nejblahoslavenější Panno Maria, já frà Leopold Maria Carević, abych splnil poslání, které jsı mi svěřila u
chodních národů, tou částí, kterou mám s milosti Boží vykonat, dělám
slib v duchu Serafského Otce svatého Františka, v stanovených me-t
Zich, pro celou dobu svéhoživota bez jakéhokoliv přerušení a se vší
pílí, že budu pracovati pro věčn-ou Spásu onoho lidu... Rač, prosim
Tě, přijmout tuto záležitost do svých rukou.“
'
Věděl, že spojení duši s Bohem se uskutečňuje v oběti mše svaté.
jež je obnovením a přivlastněním oběti Kříže. Proto opětoval Svůj
slib, že bude celebrovat mši svatou za návrat východních' odloučených
bratří: „Zavazuji se slibem, že budu nyní denně pracovat po celý svůj
život o to, abysse odloučení východní bratři navrátili .ke katolické
jednotě. K získání tohoto nesmírného dobra mne ved-ou tyto důvody:
Boží Prozřetelnost to se mnou tak Zařídila, že mohu, chci-li, pracovat
pro toto veliké dobro hlavně přinášením nejsvětější oběti mešní.
Proto obnovujiislib, že budu obětovat nejsvětější oběť níešní ›-- pokud
mi to spravedlnost a láska dovolí --~ pro návrat odloučených výcho-_
ďanů.“

.
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Ke spolupráci na tomto apoštolském poslání volal i co největší
počet duší, zvláště mezi svými penitenty. jednomu Z nich říkal: „Cíﬂ
tím se povolán, nemýlím~li se, pracovat pro dobro-východních ná-‹
rodů. Pán Bůh ve své podivuhodné' Prozřetelnosti mi k tomu dal
prostředky ve mši Svaté. Pomozte mi také vy: choďte na mši svatou
a choďte ke sv. přijímání. Dostanete touž odměnu jako já, protože
je stejná odměna prorokova, i toho, kdo prorokovi pomáhá. Dobře si
vždy pam-atujte, že každý člověk musí zachránit svého bližního.“
Léta plynula. Ale v jeho duši se projevoval-o podivuhodné božské
crescendo 'serafské lásky: jeho srdce pro Spásu východních :národů
a bohatost předsevzetí a Skutků, jež se asitěžko dají předčit: opuštění
rodiny ve světě, zasvěcení se Bohu v řeholním životě, obětování všech
svých modliteb, prací a utrpení, oběť čtyřicetiletého trpělivého vyv
sedávání ve zpovědnici a konečně opětované zavázání se ktomu
všemu slibem. A ani s tím nebyl ještě spokojen. A tu dostupuje l1rdinství: :obětuje se jako dobrovolnáoběť Pánu Bohu. ,,Pro milost, které
se mi dostalo, obětuji své sliby a současně se obětuji jako obět za
vy-koupení svých východních -odloučených bratří ve spojení s nevi
krvavou obětí Kristovou, kterou denně přináším na posvátném oltáři
Bohu Otci “
P v
.
` '
. Tento vžnvešený ideál a, tato touha po hrdinské oběti za svůj lid
ho doprovázela až do pbsledního dne. Asi rok před smrtí -4- 1941 --‹
píše: ,,Pro své kněžské a řeholní povolání jsem vyvolen k tomu.
abych se staral vo Spásu odloučených bratří na Východě. Za to budu
odpovídat božské dobrotivosti Pána našeho Ježíše Krista, který si
mne vyvolil, aby se pro mou přísluhu uskut*ečn`il božský příslib:
A bude jeden ovčinec a jeden pastýř. Pravím pro mou přísluhu,
pokud totiž při obětování mše Svaté se Boží Láska obětuje za odloučené na tak se d-okonává jejich Vykoupení. Zatím však každá duše.
která potřebuje mé přísluhy, mi bude druhým Východem.“
Hrdinství, jež tak 'bohatě vyzařuje Z tohoto kněžského a řeíholnˇího
života zvláště v přísluze Svátosti pokání, vytryskuje Z hlubokého
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duchovního života Otce Leopolda. ]e smírnou obětí za unii. jeho“

apoštolát -~- vnitřní, horlivý a neúnavný --- obětí kříže a na přimlﬂuvu Matky Boží vyzařuje mocné nadpřirozené světlo, jež strhujek následováni.
“
“
P
Otec Leopold se cítil ze hloubi duše Slovanem a spojen se všemi
slovanskými národy. Když r. 1917' úřady. se hotázaly“ v Padově,
chce-li přijmout italskou příslušnost anebo opustit Italii, protože je
válka a on je cizincem, odpověděl: „Krev není voda.“ A odešel. Byl
a zůstal hrdým na to, že je Slovanem. Přirozená láska k vlasti a
k bratřím téže krve byla vždy posvěcena katolickou vírou a dosáhla
nejvyšších vrcholků vzasvěcením myšlení činnosti a utrpení celého
života, až vyvrcholila největším celopalem -- dobrovolnou smírnou
obětí Pánu Bohu za duchovní 'Spásu odloučených slovanských bratří..
,

.

_

_
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BOHOSLOVECKÁ KRONIKA
BOHOSLOVECKÝ SJEZD
A
Podle sdělení pražských bohoslovců není vhodné letošní celostátní
sjezd katolických bohoslovců ČSR pořádat v Praze, jak bylo původně
rozhodnuto na =scl1ůzi Přípravného výboru V Olomouci 8. února t. r.

Předseda Přípravného výboru, spolubratr Z Prahy, se vzdal své funkce
a složil ji do rukou olomouckých členů výboru, kteří proto budou
zatím vyřizovat- všechny věci týkající se Přípravného výboru.
Podaří-li Se- letos uskutečníti bohoslovecký sjezd nebo bohoslovec-A
kou p-ouť, doufáme, že náplň zůstane V podstatě taková, jak bylo
dohodnuto na schůzi Přípravného výboru. Potřeba mluvit o Katolickéakci a uvádět ji v život je bezesporu jednou Z nejdůležitějších .otázek
dnešního katolického života. To ostatně dokumentuje sám sv. Otec“
Pius XII. ve svém projevu asi k 300.000 mužů shromážděných na náměstí sv. Petra v Římě 7. září 1947' při příležitosti 25. výročí Katoz
lické akce mužů: „Pětadvacáté výročí není pro vás jen koncem uzavřeného období, nýbrž je východiskem k dalším a ještě vyšším cí-lům. -~ Před pěti lety -- bylo totaké v září
mluvili jsme o správném muži KA, o jeho spolupráci na duchovním obrození společnosti,
O jeho vlivu na rodinu,na stavovský život, na vnější Svět. Úlohy,
O nichž jsme tehdy mluvili, stojí dnes před námi S takovou naléhavostí, že větší si již sotva »můžeme předsavit. Každá Z těchto povinností -~ a není jich málo --~ žádají S neúprosnou důsledností pečlivé
vyplnění, nezřídkai skutečné heroické vypětí. Nesmí se ztratit ani
chvilka. Čas na rozmýšlení a plánování už přešel, je třeba jednat..
]ste připraveni?“ _
P
--- BZ ~.-A
C

S“
BOHOSLOVEC. A SEMINÁŘ
P
Stále zřetelněji vystupující nedostatky v životě lidské společnosti
vzbudily intensivnější alhlubší Zájem bohoslovců o theologii. Je “to»
krásný pohled,“ na mladého muže, dychtícího po pravdě. A snad právě“
ﬂ
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dnes má bohoslovec možnost porozumět lépe slovůmježíšse Krista:
„Já jsem se k tomu narodil,
abych vydal svědectví pravdě.“ (Jan
18, SF.) Zdá se mi však, že studujeme trochu školáckým -- theoretickým způsobem, což bere i chuť k hlubšímu Studiu. Chybu děláme
v tom, že pravdu Boží, kterou nastudujeme, nepromítneme do Svého
života ve styku S bližním. Když končím svou rozmluvu s některým
bohoslovcem, Zdá se mi mnohdy, že jsme si Zapomněli něco říci. Totiž
to, co cítí každý Z nás, co studujeme, co prožíváme ve svém nitru, Své
dojmy Ze Zamyšlení nad krásou Božích pravd. EX abundantia cordis
loquitur os _ to je přirozené. Někdy ve svém nitru sotva Zdržíme

velikou radost, ale ev žel - snad Zbázně před nepochopením -- izavíráme ústa, aby srdce svou radost nepropustilo. To je nepřirozený
stav, který se Zvláštní neurčitostí kalí Spokojenost a chuť k studiu.
Apoštolé rozmlouvali mezi sebou o Mistru -- my cítíme, že v našem
styku :něco chybí, že by se dalo cosi Zlepšit. Snad tento Zvláštní nepožkojvje tichým voláním-.Krista Pána po životě přiměřenějším naší
době. Proč se tak málo spontáıııiě mluví o kráse Kristova učení?
Vysvětluji si to takto: Bohoslovec přišel ze světa, v němž se S 'antipatií mluví o Kristu a náboženství. Do semináře si přinesl určitý
ostych a nemůže se ho .jaksi zbavit. l když v jeho Srdci se rozlévá radost nad krásou Božích pravd, nad štěstím, že našel pravý poklad.
jeho ústa mlčí, nebot se to tom^ mezi bohoslovci téměř nemluví. Snad
i toto Zklamání působí ono ochabnutí horlivosti ve vyšších ročnících.
Bohoslovec si snadno Za pět let Zvykne nemluvit ve společnosti o nál)oženství. Když pak je vysvěcen až chce o něm mluvit, mluví dost
prkenně a lidé to cítí. Dnes je třeba lidem ukázat, že náboženství činí život nenuceně radostným. Věřící musí vidět
co nejpřirozenější přechod mezi knězem na kazatelně a knězem v životě. Oltář aživot musi do sebe Zapadat, musí být co nejpřirozeněji
spojeny, jinak jedno nebo druhé leckoho odpudí. Toto však se .musí
cvičit dlouho a myslím, že dost těžko by se to cvičilo po vysvě-v
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cení, když nemůžeme využít těch silných dojmů, jež v nás vyvstaly,
když jsme po prvé slyšeli určitou pravdu, a když nás to takřka nu-

tilo O pravdě mluvit S ostatními.

A. Brůžek.

}

.,Ó, tajemný Zázrakul Jeden jest totiž Otec všeho, jedno jest

také Slovo všeho, i Duch Svatý je jeden a jest všude. Jedna jediná pak jest matka a panna: a já ji S radostí nazývám Církví.
Tato jediná matka neměla mléka, poněvadž jediná nebyla ženou.
jest. však Zároveň npannou a matkou: neporušená jest totiž a neposkvrn_ěı_1á jako zpanna, miluje však jako matka, volá své děti
a živí je Svatým mlékem., totiž' Slovem, jež se Stﬂalo dítětem.“
t
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(Klement Alex. kolem r. 150“.-211 [215ˇ], ,,Paedagogus“.)
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Ze Seminaľu

Do třetího čísla jsme zařadili
zprávy z- misijních kroužků na
našich Seıninářích. Obvyklé zprávy jsme odsunuli až do tohoto
čísla. Ač tedy jsou snad trochu
opožděné, přece neztratily na zajímavosti›
1
Řím. Školní rok jsme začínali
mši svatou a vzýváním Ducha sv.

dne 4. listopadu v kapli sv. Karla
Boromejského při basilice lateránské. -- Ve škole samé nás ne-

čekala žádná větší překvapení.
Změny v pr-ofes. Sboru byly jen
nepatrné, podobně i mezi posluchači. Ale přecestojí za zmínku,

že Britské ostrovy se letos daly
hojněji zastou-pit - přibylo asi
30: nových lrů. a Angličanů.

6. listopadu jsme přivítali v koleji' vzácného hosta -- nejd. pana
českobudějovického biskupa ]_osefa Hloucha. V neděli 9. jsme se
zúčastnili ve Vatikáně beatifikač-

ní slavnosti Iany Delanove.

_

. 22. listopadu jsme mohli koneč-

ně přijmout do svého středu nové
4 bratry ze Slovenska. Z Čech

přibyl tentokrát jen jeden - a to
'již několik dní před začátkem
školního roku.
1. prosince nám přednášel P.
Pellegrino S. ]. O sv. Františku

XaveI“ské1n
jeho apoštolátu
v Japonsku. --- 19. prosince jsme
měli duchovní obnovu a po ní »20. prosince mnozí Z nás dostali
v basilice lateránské tonsuru,
nižší svěcení a 4 Z nás dokonce
diakonát. _- Tito4 šťastní - byli
potêom 21. února posvěceni na
kněze.
. ` ˇ p
22. prosince kelejní pěvecký

sbor zpíval ve Vatik. rozhlase vánoční koledy -- (tentokrát zatím
jenpro zachycení na gramofono-

vé desky. Vysílání .Samo se konalo 24. a 26. prosince.
'Na sv. Silvestra odpoledne jsme
se zúčastnili obvyklé výroční pobožnosti v katakombách sv. Priscilly (Via Salaria). Tam jsme
spatřili 9 nových bohoslovců zHabeše. Právě před týdnem přijeli
Z vlasti, proto ještě neměli ani
sotany --- byli v civilu. Byli jsme
povzbuzení jejich příkladnou
zbožností. -- Zajímali se o poměry u nás v Československu.
Na svátek Zjevení Páně (po-

dobně jako 1. prosince a 17. ledna) pořádal Misijní kroužek schůzi, při níž mluvil mladý kněz dp.
]ustin Diraviam o katolických
misiích ve své ylasti - Východní
Indii (Přední L).
~
V době`od7. do 17. ledna byli

hostmi naší ,koleje bohoslovci 5.
ročníku pražského semináře.
17. ledna měl pro nás přednášku se světelnými obrazy, profesor
Orientál. Ústavu P. Ammann na
thema „Madona v ruské ikonografii“.
ˇ
_
P
18. ledna nám přednášel mladý

kněz ze San Marina, kan-ovník P.
Onofri o práci kněze v Katolıcke
akcr

_

Praha., Pražští bohoslovci měli
to štěstí, že se jim podařilo dostat
se do Říma. Otiskujeme tu tedy
krátkou zprávu „co viděli v Ří-

mě“. Je psána pro forointerno.
Nedělá si nároků na úplnost a
nese pečeť zběžného několikadenního pozorování římského života.

Mluvit a psát o krásách Říma
je zbytečné. Pro ty, kdo v Římě
byli, poněvadž všechnu tu krásu

viděli, a pro ty, kdo tam nebyli
také, poněvadž to se vypsat nedá.
123
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A tak aspoň několik vzpomínek
a postřehů:

Pokleknout u hrobu apoštolů a
ponořit se v meditaci na místech
všem křestanům drahých je jistě
působivé. Okamžik, kdy jsme
padli k nohám Velekněze, nám
nikdy nevymizí Z paměti. Chvíle
prožité v hloubkách katakomb a

cemeterií měly svou sílu. Ale
myslím, že nejpůsobivější byly
ony minuty v podzemí mamertin-

ského vězení, kde se nám takřka
před očima shromažďovaly zástupy mučedníků v čele se svatými
knížaty apoštolskýıni Petrem a

Pavlem. Mohli jsme dobře _konfrontovat život v těchto podzemních dírách s utrpením koncen-

kde jsme je ani při Mši sv., ani

při obyčejném požehnání neviděli
hořet. Samá elektrika. jediná výjimka byla v kostele S.: Andrea
della Vale při pobožnostech vý-1
chodních ritů.
Oltářní prádlo. superpelice atd.
jsou vesměs důkladně špinavé.
Nevím, čím by bylo lze toto.omlnvit. 2
í
Na každé ulici lze v Římě vi-

ky jednotlivých kolejí. Naši S vínově fialovými cinguly, římský
seminář ve fialových klerikách.,

Germanicum v rudých klerikách
s rudými pláštěnkami a černým

dobných mučíren moderní doby.
V těchto místech "nebylo nesnad-

žlutě-oraıižovým, Poláci se zele-

spatřili trosky pýchy pohanských
Římanů á- Forum, bylo to skoro

symbolické vyjádření slov ,,brány pekelně ji nepřemohou".
Bydlili jsme v Nepomucenu.
Všichni naši římští spolubratří
posílají .pozdravy do svých mateřských seminářů. Vyptávali
jsme se na způsob seminárního
života tam V Římě. Podstatně je
Stejný, ale v něčem se přece jen
liší. Výchova kleru v Italii vůbec

cingulem,

Rutheni

s

cingulem

ným a nezměrné množství jiných
národů a barev.
“
1
Pro nás „Evropany“ byl Ite-

všední zjev thuriferáře čeıínouška, akolytů z Číny; asistence
kteréhosi kardinála měla ráz
přední Asie- v Římě je prostě
Církev katolická katolicky repre-

Sentována. V každém případě radíme všem - jeďte do Říma!

ze Svého pobytu v hlavním městě

Litomerıce. 12. ledna jsme se
s novými silami vrátili Z vánočních prázdnin. Vážná doba poslední -přípravy ke zkouškám
byla přerušena 2. února manifestací kře.s.t'anských církví za mír
na Slovanském ostrově. Program
byl zahájen čtyřhlasým sborem:
Bože velký, ,Bože všech; zpíval
seminární polyfonní sbor, rozšířený O- členy kůru u sv. Víta a
členy konservatoře; řídil Otto

křesťanstva co nejvíce.

Albert Tichý.

je zaměřena pro jiné potřeby než

u nás, nebot náboženský život
tam od našeho liší značně. I v ostatních kolejích se postupuje po
vzoru italském. jinak jsou naši
značně aktivní a snaží se vyzískat
O

1 Bylo by jistě dobře, -kdyby si
Římané důkladně přečetli encyikliku"l\/Iediator iDei. V žádném
kostele jsme nenašli svíce ani124
I

K

dět kněze, Velmi často řeholnici“.
Nemohu říci kolik je tam kleru,
ale zcela určitě velmi mnoho.
Zajímavé je sledovatspříslušní-

tračních táborů nebo jiných pono si představit, jak asi zde apoštolové působili, jak kázali nejen
slovem, ale hlavně svým příkladem. A když jsme vyšli ven a

,\`

V\/I

Zkoušky se konaly v týdnu od
8. do 15. února. Po nich byly hned
týdenní exercicie, jež měli P. Novotný CSSR iz Frýdku. Svými pre-

{

mluvami hluboce zapůsobil na
naše duše.. 22. února a 7.xbřezna
.uděloval v. seminárním .kostele
ndp. biskup Eltschkner svěcení.
Z jeho írukou obdrželi za náš seminář 5 tonsuru, 5 ostiariát a lek-tšorát, 5 ex-orcistát a akkolytát,

1 subdiakonát a diakonát. “
Odpoledne 7. -března měl zde
Dr ;. Albert Vyskočil přednášku
o křesťanské kultuře, ve které
nám vymezil pojmy civilisace,
-kultury a křesťanské kultury a
ukázal, proč 'byla opuštěná gotika. 15. března jsme uspořádali
spolu p s - pražskými bohoslovci v a
arcibiskupským gymnasiem n akademii ke cti sv. Otce. Přítomen
'by-l zástupce ndp. internuncia,
ndp, arcibiskup, ndp. biskup Eltschkner .a více .církevních hod-‹
nostářů. Účast -:lidu “-byla dosti
značná.
1
~~
~“
Ve středu sv. týdne jsme odjeli
do-Litoměřic, abychom byli. účast.ni při posvátných obřadech ve
své' katedrále.

.

Hradec Králové. Období mezi
svátky vánočními a.. velikonoční-

-mı., rozdělené pololetnímiﬂﬂ zkouškami (2. 2.--14. 2.) na dva krátké
úseky, uběhlo v oné blahodárné

pravidel-nosti seminárního života,
jež je tak prospěšná klidné .práci
i duchovnímu úsilí. V době po
.zkouškách dokončili jsme zásluhou kol. Paclíka přepracování
vecne konkordance. Na tomto obtížném úkolu, jejž jsme si vytkli
v touze pomoci v_š*em, kteří hlásajı slovo Bozí, jsmejpracovalı
společně. přes dva roky. Nyni
zbývá tedy jen nalézt nakladatele,= jenž; by konko-ľdanci vydal.
Mimo seminář zúčastnili jsme
se několika přednášek -pořáda-ných Katolickou akcí. 21. 3. spoluúčinkoval náš pěvecký sbor na
slavnostním večeru na počest sv.

Otce.“ V semináři měl velice zajímavou přednášku se světelnými
obrazy pan prof. Dr Procházka
o tom, co viděl na své studijní
cestě po Egyptě- Kolega Vopařil
zahájil S velkým úspěchem cyklus astronomických přednášek
o tajemném světě hvězd. Zájem
o ituto královskou vědu je v našemsemináři“ již tradiční a je

udržován především ]. M. panem
prelátem Dr Doskočilem, jehož
časté poznámky z biblické astronomie nalézají L1 mnoha kolegů
vděčné přijetí. Někteří- Z, kolegů
jsou Ĺ také členy astronomické
společnosti. K nejpěknějším chvílím v semináři patří právě jasné
večery, prožité ve zvědavém
hloučku7 kolem pana . preláta
nebo některého našeho nadšeného „hvězdáře“-v radostném pozorování zářivých světel vesmíru,

zvěstujících tak výmluvně nesmírný majestát Boží. Mnohé lidi
odvádí hmotná příroda-od Boha;
nás však její krásy přivádějí
k Bohu blíže. 1 ~ ~
_
ještě jinou zajímavost má -náš
seminář: Téměř třetině kolegů je
křes-tním patronem I sv. Josef.
Proto jeho 'svfátiek slaví se u nás
vždy okázale. Letos byla ovšem
postní- doba, ale přesto kapela
primánů zpzůsobila- dost slavnostního hluku a veselí.

v

Brno. Jak bývá každoročně
zvykem, byla »provedena 15. ai22.
února vpřed podjáhenským' svěcením volba = nového předsedy a
výboru' Sušilovy lit. jednoty. -K oslavě devátého výročí zvolení
a korunovace svatého Otce Pia
XII. byla uspořádána 14. března
akademie, na níž byly po krátkém zahájení přečteny výňatky
Z životopisu Pia XII. Pan spirituál Dr V1. Nováček, ná-m pak podal obsáhlou přednášku o Svatém
z
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Otci s úryvky Z jeho projevů ve

číslo ČKB) založili jsme u nás

válečxıýclı letech 1939--45.

prozatím jednu misijní skupinku.
-- Snažíme se navázat spojení
s českými misionáři a získat od
nich příspěvky pro Z-amýšlený
sborník. Psali jsme P. Hylšoyi,

Jako přípravu na velikonoční
dny jsme Vykonali 213. a 24. břez-

na duchovní obnovu, jež nám
opět více přiblížila velká tajemství Vykoupení. Na velikonoční
prázdniny odejel poslední ročník

P. Langovi, P. Maráškovi, P. Prokopkoyi. P. Zenıanovi. P. Šafaří-

na Zelený čtvrtek a Ostatní na
Boží hod Velikonoční po slavné
biskupské pontifikální mši svaté

na Petrově. V pondělí večer 5.
dubnaijsme se opět všichni sjeli.

kovi a P. Medovi. Odpověd" jsme
dostali prozatím od P. Zemana.

r

k další práci a k dalším nìodlit-

bám.

nia P. Mário. je už tradíciou spíš-

síci únoru se konaly dvě řáclné
členské schůze S unijními referá-

ty. V měsíci dubnu byla konána
první přednáška Z připravované-

ského seminára. že na Začiatku

každého školského roku dávajú
sa mladí levíti pod ochranu Prebl.
P. l\/lárie. Pamätajú 11a to. že „per
Mariam ad _le.suIn";a skrze Iežiša
ku nesınrteľným dušiam.
Školský rok Začali sme s ra(lostným _\/ˇedoıním, že“ Pán Bob.
predsa len veľmi miluje vojnou
a povojnovými biedami. ťažko

ho cyklu přednášek o počátcích

skúšané Slovensko. I keď to_“tiž

křesťanství V slovaııských Zemích.
š
CM kroužek udržuje styk S unijníıni kroužky našich seıninářů
a jedním seminářem jıolskýıoıı..
Bylo by Velmi Záslužné. kdyby
tento styk. jak písemný. tak i
osobní, byl častější a Vˇíěcnější.
Jistě by také proSpělo.- kdyby se
V kroužcích domluvil rozvrh práce.
l

vonkajšic pomery neprajú myš-›
licnke kňazského povola11ia,”p1ˇe(lsa Pán Boh plným priehrštím Zasial do duší mladých ľudí plodné
semená krásnych l{ň.č1:/.slﬂrìˇýclı ide~
álov. Seınináre sa ,nevyp.ráZ(sluˇuju, ale plnia. Či to nie je dobry
Znak pre nás všetkýclı? Spišský
seminár mohol toho roku privíítať
13 Iıoyýěch l)()hosloVc‹›v, ^pÍl.11“ýcl1
idealizmu. čo je iste pekny počet,
keď uvážime, želpriemerný stay
na ıfočníkoch tbýval
8-IO
bohoslovcov.
_

Misijní kroužek uspořádal po
pololetních zkouškách pro vyčerpaˇné bohoslovce domácí .f.i_l1noyý
Večer; na programu bylo promítání diapásky o jižní Americe,
film O Ceylonu a některé Zvuko-

vé filmy. - O velikonočních
prázdninách bylo provedeno pro
-veřejnost několik misijních aka~
demií, které se u návštěvníků
setkaly většinou S pochopením a
zájmem. ę- Podle Vzorujhjolandských bohoslovců (VÍZM minulé
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Spišská Kapituľa. Ako po iné
roky i tento školský rok sme Začali V predvečeľ sviatku. Narode-

Cyrilometodějský kroužek uspořádal V měsíci únoru pìře(lnášku o rozkolu. Dne 12. února přednášel V kroužku kvardián n“ıino~
ritů, P. Škrdlíkˇ o bl.' A“nežce
snahách O její svatořečení. V měﬂ
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Na jednotlivych ročníkoch je
tento stavy: V. ročník 4, ÍV. ročník
6,, Ill. ročník 6, Il. ro(ˇ“ní_k 6. I. ročník 13. Okrem toho dvaja študu-›
jú V Ríìıne. Toho roku boli yy~
svätení siedıni.
Cez pıąˇázdniny (lvanást”. bohoslovcov Z nášho seıniııára sa Zn-“

častnilo pvydarenézho bolıoslovec-
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nách. Dvaja navštívili semináre

v Brne a v Prahe.
Z
Literárny krúžok nášho seminára, Spolok sv. Pavla apoštola,
intenzívne pracuje. Udržujú sa
tiež písomné styky so všetky-mi
seminármi' na Slovensku. Krúžok
pripravil toho roku na misijnú

nedeľu Inisijnú akadémiu a spolu
s Učiteľským ústavom vydarenú
jubilejnú akadémiu Z príležitosti
sedemdesiatky J. E. ndp. biskupa
J. Vojtašáka. Každé dva týždne
konaj-út sa
riadne pracovně

Schôdzky .S peknýmì prednáškami adebatami. Krúžok má svoj
vlastný premietací aparát, ìudíržuje si tiež svoju vlastnú knižnicu,

vlastné iz prekladové práce xfăčsich rozmerov.
~
*

.

Košice. Bohoslovci přijali skuspokojením prvá čísla reformovaného časopisu katolických bohoslovců a doufají, že i nadále
bude časopis přinášet tak hod-

notné články jako dosud. Se zájmem sledují Zprávy Z českých
seminářů. a doufají v kladnou _a
konstruktivní spolupráci a bratr-.v
ské porozumění všech bohoslovců. Jejich semiııář má čtyřicet
čtyři l“›`“ol1o'sl‹)vcc. Z toho je vil.
ročníku osm, ve druhém jedenáct,

ve třetím šest, ve čtvrtém deset a
v pátém devět bohoslovců.
J

ktorá má toho času okolo 1200

sväzkov a čitáreň, pre ktorú sa
objednává 27j“novín a časopisov.
krúžok, ktorý má Za sebou boha-

Obořiště. Svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie, jeden
Z hlavních svátků naší kongregace, jsme oslavili velmi okázale.
V předvečer 8. prosince uspořá-

tú minulost. (Vydával jediııý liturgický časopis na Slovensku
.,Svetlo`°, litıırgickéj brožurky a

v sále seminární sborovny mariánskou akademii na thema:vP.

Okrem literárneho krúžku samostatne pracuje aj liturgický

iné.) Teraz pracuje ako pomocný
orgán „Liturgického Z centra pre

Slovensko“, ktoré sa nedávno utvorilo Z poverenia najd. slovenského biskupského sboru so sí-

dlom “v Spišskej Kapituli a ktorého riadi_tel'om je .známy litur-

dali bohoslovci, ctitelé baročka,
Maria v českém bai.“ok“u. Na počátku akademie posvětil nám P.
Rektor malé-varhany, které si
sami dva naši bohoslovci Karel
Bříza a Josef) Julius vyrobili. Pro
bohoslovce, kteří se Zajímají
obarokní církevní hudbu a Zpěv,

gický pracovník Msgre Jalovecký.
š
„

uvádím jednotlivá čísla progra-

Nezabúda sa ani na vedecká
vzdelanie, k čomu majú slúžiť aj

(1600--1674): Staročeská tiřicátina“.
Zpěv, varhany. -2. Anonym Z -roku

prednášky

skúsených

kňazov

Z -pastorácie, univerzitných profesorov a iných odborníkov. Prednášali už Dr Novák, Dr Baník.,
Dr Štraus, Dr Gula, Dr Dieška.

vdp.'iTrsten-sky, dp. Bárdo-šz a iní.
Tieto prednášky sú mimo rámca
riadnych prednášok na našej Vysokej škole.
A
Mnohí bohoslovci prispievajú

tiež i do nˇáboženskýcli a kultiúr-if'
nýchčasopisov, ba niektorí robia.

mu. 1. Adam Michna Z Otradovic
1718: Aria jde B. V. Maria: Zpěv,

housle. varhany. 3. Jakub Paus
/(1705-1750) : Alma Redemptoris
Mater (pro 2 basy, dvoje housle
a varhany). 4;. Jan. Vaňhal (H39
až 181J3)'": Aria de B.V.`Maria (Zpěv
s průvodem smyčců a varhan. 5-.
Adam Michna Z Otradovic: Mariánské Ave (Zpěv a varhany).
6. Karel Ločosp(1724ﬂ-~›'1_?'2'2): ReginaˇJ coeli '(Šlíor, smyčce a varhany). Hudební pásmo, provedené
ř

7 _

12'?

J*

pod taktovkou ústavního dirigenta F1“. Pánka, bylo přerušeno dvěm._a,'promluvami.

thema: Ma-

riánská úcta v českém baroku
promluvil bohoslovec Jan Schustexr. Stručný referát: P. Maria
v poesii Adama Michny Z Otra-

dovic přednesl Václav Kozojed.
Po akademii si bohoslovci i páni
profesoři prohlédli výstavu reprodukcí barokního umění a literatury.rVeliké pozornosti a obdi-

né thesi podávají objekce. Disputace trvá asi tři čtvrtěhodiny.
Filosofická, dogınatická se koná
latinsky, _ Z ostatních disciplín
česky.)
_
V okruhu vánočním' čteme při
stole V refektáři dopisy našiCh

jsem se zmínil na počátku. Je to
ovoce přes rok trvající, vytrvalé

bohoslovců Z celého světa. Podávají nám tu přehled zajímavých
událostí, které se u nich během
roku přihodily. Dopisy jsou psány většinou latinsky. Všech naších seminářů je 25.
J
Specialitou většiny ,bohoslovců
je tiskový apoštolát. Bohoslovci

práce našich bohoslovců, kteří na

po dvou chodí do okolních vesnic

ten účel. věnovali všechen volný
čas. Jejichhouževnatost a píli
ocenil P. Rektor při promluvě

a šíří náboženské knihy at katolické časopisy S dosti pěknými
výsledky. Bylo na příklad rozšířeno 1100 Nových Zákonů, a přes
150 exemplářů knihy Naše světla
mimo jiných. Tento moderní apo-

vu se těšily malé varl1any,o nichž

před svěcením varhan.

prosince v jedenáct hodin
bylo v seminární kapli společné

zasvěcení Nep. Početí P. Marie.
Po nadšené promluvě našeho nového -čpředstaveného, P. Dr V.
řlolakovského, jsme se společně
zasvětili P. Marii. Zasvěcení bylo
ukončeno svátostným požehnáním. Ă Z J
›
1

V přeclvánočním tempu předvedli naši dogmatikové a moralisté dvě disputace., Thema Z dognfíatiky bylo: Panna Maria-- Pro~stŤřednice milosti. Z morálkv: Prá-ce je irıdividuální. povinností.

štolát rozvířil v našem theolo-

gickém učilišti P. R. Schikora,
který měl k bohoslovcům exercicie. a P. Urban OFM svou přednáškou.

Tyto

apoštolské

nou oba obicienti a proti dokáza-

vhodnou přednáškou.

thesi,

proti

dvěma

obi.cie1itůIn, kteří sedí protiněmu.

f„. ›ł"'mˇ.z„. ;„n .„Ž

vánoční operetu o dvout jedná-

Když defendent podal status quaestionis a pádné důkazy), povsta-

ujme místo Za katedrou `ai hájí

stanovenou

nxx.x . ~ﬂ
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cesty

konají někteří bohoslovci ve
čtvrtek a v neděli místo společných vycházek k velké radosti
okolních duchovních správců.
24. prosince sehráli bohoslovci
ních: Cestou k -Betlemu (slova
Grossman, hudba V. Oborník).
28. prosince- nám P. Prefekt
promítal světelné obrázky ze života bískupa. Podlahy a o poutním místě Fatimě.
31. prosince při silvestrovském
večírku byly promítány vzpomínkové obrázky ze života našich
bohosl-ovců, nasazených na práci
v Ascherslebenu. Připravil je -V.
Jelen, který je také provázel

(Pro ty, kteří neznají "Způsob scholastických disputací, bych kratince poznamenal. Bohoslovci i protˇesoři sejdou se do větší posluchárny. Bohoslovec defendent Za-
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JPŘIJĎ, PANE NÁŠ!

(Didaché kol. r. 90.-100, hl. 10, 2--6.)

Děkujeme Ti, Otče svatý, za Svaté jméno Tvé,
kterému jsi učinil příbytek V srdcích našich,

a za poznání a víru a nesmrtelnost,
. J
kterou jsi n_ám-_- zjevil Skrze' Ježíše, Syna Svého;
Tobě budiž, Sláva na věky,
, _ _ ,L i
Á

Z1

`

Ty, Pane všemohoucí, „stvořil jsi všeclıny věci“ (Zjev. 4, 11) pro
L
,
,_ J
J
jméno Své,
pokrm. a nápoj dal jsi lidem k požívání, aby Ti díky vzdávali,

nám pak jsi dal duchovní pokrm a nápoj.

_ _. '

a život věčný SkrZelSyI'1a Svého.
_
J
Předevší_pı děkujeme Tobě, protože jsi mocný;

'I`-oběbudiž sláva navěky. i 1
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aıpfoınineitentosvět.
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Pomni, Pane, Církve' Své,
J
abys ji vytrhl zefvšelikéhozlaˇ P ˇ ` č
. 0
S'
a -dokonal ji v lásce Své, a
A Í 1 › ~ ‹
a ;,,Sh11o“máždi'" ji. posvěcen-ou od čtyř větrů do
které jsi jí přiıpravil;
7 ' e
J
neboť Tvá jest moc asláva na věky.
Nechťpřijde milost

s

P ` t
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,
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“ “ ˇ
království Svého
e
(Mat. 24, 31),
°“
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,,Hosanna „Bohu ,Davidovuii --(Mat. 21, -9). “

Je-li kdo svatý, ať přistoupíg
není-'J-li, ať činí pokání.
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,,M_á;ra-n aıtha -_ Pán náš přichází“ (I. Kor. 16,-22). Amen. 1 š
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„ILLE ERAT LUCERNA ARDENS ET LUCZENSŤˇV
(Jan 5, 35)
,. . . „‹ø-.n4zn. z~‹n,“vıøn;v.‹n \ı_‹
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Kdo, prosím? Náš sv.č()tec Pius XII., když mluvil více než
k 300.000 mužů Katolické akce 7. září 1947. Z jeho slov vyzařuje světlo Kristovo -- čisté, pokojné a bezpe-čné. Jediné

čisté: bez omylů a tápání. Jediné pokojné: bez nenávisti
a zloby. Jediné bezpečné: vždyť Vede ke Kristu. „Pane -vyznává se svým prvním předchůdcem -~ ke komu půjdeme? Ty máš slova života věčného.“
°
Z
S Kristem nebo proti Kristu
Doba rozvažování a plánování je pryč: je čas činu. Jste připraveni? Nepřátelské fronty V tábořeynábože-nském a mravním se stále
ostřeji vyhraňují: je čas zkoušky.
1 “ L Z
_.
Za těžkých podmínek běžíme o závod, O němž mluví sv. Pavel: je
čas usilovného vypětí. O vítězství může rozhodnout i několik vteřin.
Podívejte se na Gino Bartaliho, člena Katolické akce: ten už několikrát získal Vytouženou první cenu. Tak běžtei Vy V tomto ideovém
zápase, abyste dosáhli daleko vznešenější palmy vítězství: Sic currite ut comprehendatis (I.Kor. 9, 24). 0
S ,
Které body jsou dnes pro vás, muže Katolické akce, v této době
zkoušek nejdůležitější, která zápasiště jsou pro vaši činnost rozhodující? Soudíme, že jich musíme V krátkosti Vyznačit pět:
Znalost

S20

UR P-I\ P';'< CD

ní katolické víry

~

1. N á b O ž e n S k é V Z d ě 1 á n í. Hluboké, solidní poznání katolické
víry, jejích pravd, jejich tajemství, jejich božských sil. Byl ražen
výraz „nedokrevnost náboženského života“. Zní jako poplašná Siréna.
Tato nedokrevnost pochází -- V prvé řadě a ve Všech třídách) jak
vzdělanců, tak i dělníků -- často od naprosté nevědomosti náboženských Věcí. Tato nevěd-omost musí být potřena, Vykořeněna, zničena.
Tento úkol patří V“ prvé řadě kléru a pr-oto zapřisaháme své ctihodné
bratry biskupy, aby ničeho neopominuli, aby kněží plně splnili tento
těžký závazek.
i
t
Ale potom i -Vy, milování synové, musíte pomoci Církvi V této
práci. Živte se především sami, mysl i Srdce, hutným pokrmem katolické víry, tak jak Se vám nabízí V celé živé nauce Církve, v Písmě
Svatém, jehož původcem je Duch svatý, V posvátné liturgii, Ve schválených pobožnostech a V celé zdravé náboženské literatuře. Pot-om
roznášejte a rozšiřujte pravdu této víry co nejvíc do každého města,

«
Ě

ıf
L

1

ł

ž
zš

j
Ix
E
1
1
Á

Í
7

130

1
5
S

l

Í
iJ

1 l
i

1
_
›

fınìı
.vw

'

.

I

do každé dědiny, do každého i nejzapadlejšího Vašeho krásného
kraje, jako se šíří dech života, který všechno proniká. Všechno pro-

stupuje a zahaluje, rozšiřujte ji zvláště mezi těmi, jež nešťastné
okolnosti strhly
nevěře.
“
z
S `
'_

_

,

_

V

Neděle patříBohu

“

z

i

2. S V ě c e ní s V á t k ů. Neděle se { musí znovu státi dnem Páně,
úcty a -oslavy Bozı, mše sV.,m,-odlitby, odpočinku, usebranosti atpřeˇmýšlení, radostného shledání V kruhu rodiny. Bolestná 'Zkušenost

ukazuje, žemnohjým i Z těch, kteří po celý týdenpoctivě a vytrvale
pracují, se stala neděle dnem hrichu.
' J
a
j
Dejte se tedy ze všech svých sil na obranu, aby hrubý materialismus, rvýstřelky světských i_ žádostí, nejsurovější zkáza V tisku
a V představeních se nezmocnily“ neděle a tak nesmazaly S její tváře
Boží ráz a nesvedly duše ke hříchu a k bezbo-žnosti. Výsledek boje
mezi vírou a nevěrou bude opravdu' záviset ve značné části na .tom,
co oba dva protivné tábory učiníz neděle: ponese ještě neděle na
-čele Vyryté jasné a zářící jméno Boží, anebo bude toto jméno bezbožně zatemněno a jopovrženo? Zde Vás očekává velké pole působnosti. Jděte s odvahou do práce a pomozte Vrátit neděli Bohu, Kristu,
Církvi, pokoji a štěstí rodin.
r i
i
“ ů_
-Křesťanská rodina -- záchrana národa

°

3. Záchrana“ křest°ﬂa'nské‹~ rdiny. Italii musí být zachováno
to, co vždycky bylo její chloubou a její silou: křesťanská -matka;
I
I
I
V
musi bytizachovana kresťanská Výchova mládeže a tedy ip křesťanská škola; musí být zachována“ křesťanská rodina, skála bázně Boží,
neporušené věrnosti, Stříd_mosti,'vzájen1né lásky a pokoje, kde kraluje ten duch, jímž byl V Nazaretě pr-ovanutdům Josefův, vašeho
nebeského ochránce.
V
”
Zachránit křesťanskou "rodinu -“- to je právě-hlavníposlání katolického muže. Nezapomeňte: na tom, co on je, ai na tom, co on chce,
neméně jako na ženě samé, závisí osud matky a italské rodiny.-V
ˇ

I

I

Sociální spravedlnost

'

ł

J
V-

J1. Sociální spravedlnost. Potčvrzujeme to, co jsmetaké prı
nedávné příležitosti, V-yložili. Cesta pro řešení sociální otázky je kratolíkům jasně .vyznačena naukou Církve a Boží požehnání bude Spočívat na vaší práci, jestliže se od této cesty neodchýlíte ani O jeden
jediný krok. Nepotřebujete si vymýšlet Zdánlivá ;řešen[ı'- ,anebo dosáhnout klamných Výsledků lacinými a prázdnými frázemi. Oč Však
'n.
ı
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se :můzete a 'musíte snažit, je Spravedlivější rozdělení bohatství.
Toto je a zůstane programovým bodem: katolické sociální nauky.
v Přirozený sled věcí nepochybně s sebou nese - a není to ani
hospodářsky, ani sociálně ano-rmální -- tu skutečnost, že bohatství
země je do jisté míry nerovnoměrně rozděleno. Ale Církev se staví
proti nahromadění oněch bohatství V rukou poměrné hrstky ohromných boháčů, Zatím co rozsáhlé řady lidu jsou od-souzeny k takové
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chudobě a k takovýın hospodářským podmínkám. které jsou lidských

bytostí nedůstojné.
W
JJ
Spravedlivější rozdělení bohatství je tedy vysokým. sociálním cílem
hodným vašeho úsilí. Jeho dosažení všjäk předpokládá, že jednotlivci
i celé skupiny prokáží kprávům a potřebám druhých totéž pochopení, jaké mají pro svá Vlastní práva na své Vlastní potřelıy, Jedním
Z nejušlechtilejší‹ch_ úkolů mužů K. A. je právě Vypěstování tohoto
smýšlení ve Vás a pak je probuditi i u ostatních.
S

l

I
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Poctívost pa pravdivost V denním-styku

a

5. V témže duchu se musí obnoviti i jiný mravní cit: poctivost
mezilidmi, vědomí odpovědnosti za obecné blaho.Je zneklidňující, vidíme-li, jak Velice Vdůsledku válečných a poválečných změn
upadla Věrnost a poctivost V hospodářském a sociálním životě. Co
se nám na tomto. poli objevuje, to není jen Vnější charakterová
chyba, nýbrž to se projevuje vážná Vnitřní nemoc, duchovní otrava,
která je“ také Z velké části příčinou-oné náboženské nedokrevnosti.
HospÍodář,ský a finanční chaos plynoucí Z každého velkého převratu vydráždil a přiostřil chtivost zisku, která žene lidi ke špinavým
spekulacím a podnikům ke škodě všeho obyvatelstva. My jsme
vždycky kárali a odsuzovali takové počíná11í,'ať pochází Z jakékoliv
strany, Stejně jako každý nedovolený obchod, každý podvod, každé
nezachovávání spravedlivých zákonů vydaných státem pro blaho
všech občanů. "t
Í
J
A tak mužové AK. A. musíspolupracovat k odstranění těchto běd
slovem a příkladem, především Vlastním svým příkladem a pak
také co nejúčinnějším Vlivem na Veřejné mínění. A
, Myslíme, že tato vaše předsevzetí, pro jeji-chž uskutečnění již horlivě pracujete, nemůžeme shrnouti lépe než heslem. jež jste si sami
vybrali: Církev, rodina práce; heslo které vás bude doproVázeti V příštích novych petadvaceti letech vaseho Sdruzení et ultra.
A tak na začátku- tohoto nového období Vtiskněte si laskavě do duše
tato dvě povzbuzení: Í
V“
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Apoštolské srdceje .nezištné

,

1. Mějte široké Srdce. Kdekoliv najdete pro' věc Kristovu a
Církve upřímnou dobrou vůli, přičinlivost, porozumění, pohotovost
ať je to vevlastních řadách, nebo mimo Katolickou akci, i když se
projevují novými, ale zdravými formami apoštolátu,«radujte se Z toho, nebraňte jim, ba udržujte S nimi dobré přátelství a pomáhejte
jim, kdykoliv je vaše podpora možná ap žžádoucí anebo očekávaná.
Potřeby, jimž musí Církev v nynější době čelit, jsou tak četné
a naléhavé, že je vítaná každá ruka, která nabízí Svou šlechetnou
spolupráci.
ˇ
_ ‹
...a Statečné
%

p 2. Zivě mějte v srdci as v mysli ideál, jehož velikost zaznívá V energickém rytmu vaší ,,hymny“: nejen obrana, nýbrž i vyboj.
Není pochyby O tom, že obrana a udržení nynějšího stavu katolických sil ve vašem národě je již Sama sebou vysoce záslužnym dílem. Říká se však, že ten, kdo se omezuje vždy jen na obranu, pozvolna jztrácí; A Katolická akce chce být opravdu víc než pouhou
s.oudržnlostí věřících katoliků. Jejím posledním .cílenr je znovu získat
to, co bylo ztraceno a jít vpřed na nový vyboj. Proto si nesmíte
spíš popřát klidu, dokud-se nevrátí ony kruhy vzdělanců a ona část
dělníků; kteří se vlivem nešťastných okolností vzdálily od Krista
a od Církve.
c
,
í
"
ž
Neuzavírejte se v sebe, ale pronikněte do cizích řad, abyste podvedenýma oklamaným ukázali bohatství katolické víry. Někdy je
dělí od vás nedorozumění, nejčastěji však úplná náboženská- nevěè
domost. Nejeden Z nich od vás -snad Očekávámilující Srdce, otevřené
poučení a osvobozující slovo. V umění, jak Získávat lidi-, se můžete
lecčemus .přiučiti od svych protivníků. A ještě lépe: učte se od
křesťanů prvních Století! Jedině tak vždy novou činností a proniè
káním do pohanského“ Světa mohla Církevvyrůst z nepatrnych zaC'D< 9× P4“-PT' go §13 mohutnět často za nevysvětlitelných útrap aj mučednictví,
jindy opět za desítiletí většího či menšího klidu ap většího nebo menšího oddechu, ažpo třech stoletích mocné imperiuml bylo nuceno
doznat, že je přemoženo, a uzavřít s Církví mír.
.
ø

.

Vítězné mládí Církve

v

1

To je pravda, řekne snad někdo, ale tehdy byla Církev InladálﬂCírkev je vždycky mladá! Církev, síla a moc Boží, věčn QD“.
ochránkyně ›a rozdělovatelka Božích darů ve světě, nemůže staletím
133 «
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“c ` B , ale neposkvrněna bludem, žije neporušitelným

CD ±"+~QA ?"'^*(

J-'I\

životem a vždy nově čerpá svou mladistvou svěžest podle vůle a milosti Toho, jenž jí stojí po boku až do skonání světa.
v
J

...i v pronásledování

řezání. Kdo by si byl vůbec myslel, že jsou možná V tomto 20. sto-

letí _- po takovém pokroku civilisace, po tolika prohlášeních O Svobodě _- taková utlačování, taková pronásledování, takové násilnosti?
Ale Církev se nebojí. Chce být Nevěstou krve a bolesti, aby nesla
v sobě věrný obraz svého Božského Snoubence, aby trpěla, aby bojovala, aby zvítězila s Ním.
j
z

z
l

1

Ale nesmrtelné mládí Církve se projevuje - věc podivuhodná! -zvláště v bolesti. Církev je „Nevěstakrve“ (srv. Exod. 4, 25).Vkrvi
jsou její synové, její služebníci, pomlouvaní, věznění, zabíjení, pod-
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-Pod ochranou sv. Josefa

Chcete, milování synové, znovu přivést muže ke Kristu a k Církvi.

-- Ke Kristu: nikdy nebylo muže takblízkého Vykupiteli pro rodinná pouta, pro každodenní vztahy, pro duchovní harmonii, a pro
božský život milostijako je sv. Josef Z pokolení Davidova, ale přesto
prostý dělník.. K Církvi: on je patronem celé Církve. Jak byste si
ho tedy i vy nebyli vyvolili za svého nebeského Ochránce? Rozvínuli jste před Námi prapor svého Sdružení. Svěřujeme vás i vaši

práci, vaše bolesti a vaše naděje otcovské lásce sv. Josefa, stejně
jako mocné přímluvě jeho Snoubenky, přečisté Panny a Matky
Boží Marie.
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Papež -- neúnavný bojovník o křesťanský mír pro svět
É Do ochrany Matky Boží a svatýchísvěřujeme konečně i ono dobro.
po němž toužítevy všichni, celý italský národ a velká rodina národů se žhavou dychtivostí: Mír ; nejen zdánlivý a právní mír, nýbrž
mír skutečný a spravedlivý; My sami -- jakkoliv nepřátelé papežství,
které přesto máme rádi a přejeme jimvšeho dobra, mohou převracet
Naše úmysly a Naše slova, -- My sami jsme vždycky věci pravého
míru sloužili a budeme vždycky sloužit, pokud v nás bude dech

života. Staňte se i vy, mužové Katolické akce, bojovníky této svaté
V
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Sloužit míru znamená sloužit zspravedlnosti.

“

Sloužit míru znamená sloužit zájmu lidu, Zvl` ,QAUK ť"+-('D‹ lidí prostých a
nemajetných.
K
in
a
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“
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'Sloužit míru znamená hledět do budoucnosti bezpečným a pevným
okem. ^
.
“
“ .
' Ť
'
C
C
a "
Sloužit míru ,znamená uspíšit den, kdy všechny 'národy bez výjimky odloží soupeření va rozbroje a sjednotíse v bratrském objetí.
Sloužit míru Znamená zachránit civilisaci.

A

J

i

v -

ž

Ă Sloužit míru znamená zabránit nevypověditelným novým pohromám pro lidskou rodinu., K .
_
s
"
Sloužit míru znamená pozvednout duše k nebi a vytrhnout je
Z panství ďáblova.

i

-

A i

.

`

Sloužit míru znamená uskutečňovatsvrchovaný zákon Bo N‹ b--4*: zákon
dobroty a lásky. ﬂ ,
- ,
.
\.9

NEMODLILI JSME SE NADARMO...
` Před rokem O svatodušních svátcích na pouti Mariánské družiny
bohoslovecké jsme prosili Královnu Moravy“ na Svatém Kopečku
uOlomouce, aby naše opuštěná arcidiecése brzy dostala moudrého
za svatého arci-pastýře. Tuto prosbu jsme denně obnovovali sľvelikou
důvěroıı; věděli jsme, že se S námi v modlitbě spojuje náš moravský lid, který je Stálemilý Matce Boží, jako Ona je milá jemu.
Po celý rok jsme se av semináři ráno i večer, modlívali ,,za brzké
a šťastné jmenování nového arcipastýře“, a Královna Moravy pomáhala. V jejím měsíci čistých květů jsme prožívali slavnost svěcení
nového arcipaistýře, kněze po.dleSrdce Božího. v
Je to' skutečně Boží smilování a Zvláštní přízeň Matky Boží k českému národu a láskyplná péče Apoštolské 'Stolice, že biskupské
żstolce v zemích koruny Svatováclavské jsou už všechny obsazeny
podle vůle Boží k .mravnímu prospěchu národa biskupy učenými,
apoštolsky horlivými, ozbrojenými mocí Ducha sv. a křesťanskou
nadějí. `

J

5 .

_

.

.

Téměř všichni noví biskupové byli svatým Otcem Piem Xll. jmenováni právě v jubilejním roce svatovojtěšském. I to je pro náš národ 'milým povzbuzením a fdojemným důkazem Boží lásky. Ačkoliv
sv. Vojtěch kdysi S bolestí odcházel od nevděčných Čechů do pohanských zemí, přece jich nikdy vlastně neopustil; _by_l dobrým pastýřem svého lidu, znal ten lid viděl i jeho dobrou vůli .a chtěl pouze
jeho dobro; Když v naší dobe bezradný národ nejvíce potřeboval
milujících_srdcí dobrých a pevných pastýřů, pomáhal sv. biskup
9

A

Vojtěch svými přímluvami. ˇ
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Náš nový ajrcipastýř J. E. Tha PhDr Jose'f.Karel-Matocha C:`n`\ t. stıipce sv. Metoděje, který ještě nedávno slovem i příklademlíC-'ęzJIQÍ
99“
kněžský dorost na C. M. fakultě bohoslovecké, je jedním iz nich.
Bohu díky! Není to tedy nahodilé a bezvýznamné, že olomoučtí katolíci zakončovali jubilejní rok svatovojtěšský tak radostně a slavně.
Svatovojtěšské triduum S kázáními ndp; preláta Dr Frant. Jemelky
v kostele Panny Marie Sněžné ve dnech 22--24. dubna t. r. mělo ráz
upřímných díků aı vroucí prosby věřících za nového arcipastýře
před jeho slavným svěcením.
V
Druhý květen, den biskup-ského svěcení a intronisace, se Stal požehnaným svátkem arcidiecése. Na dómě sv. Václava v Olomouci
bylo v ten den uskutečněno veliké tajemství víry: Zpod ru-kou biskupů světitelů (arcibiskupa pražského a primase -českého ThDr Josefa Berana, biskupa košického Msgre Josefa Čarského a světícího
biskupa olomouckého ThDr Stanislava Zely) vyšel mezi lid, Boží
nový nástupce svatých apoštolů, přetvořený silou Ducha sv. v duchovního Otce veliké církevní rodiny u nás. Nový arcibiskup bude
nejen zvěstovatelem upřímného pokoje a opatrným vůdcem svěřeného lidu, nýbrž takésvětitelem nových kněží, duchovním Otcem
duchovních Otců. V chrámě sv. Václava položil mu arcibiskup-svě-»
titel na bedra tíhu evangelia Kristova. Totéž evangelium, které
hlásali našim °`předkům naši první Otcové sv. Cyril a Metoděj, které
on, jejich nástupce, bude vykládati svému lidu, čisté a neporušené lidskou moudrosti a zkažeností.
í
Ve svém intronisačním projevu na náměstí před dómem zdůraznil
nejdůstojnější arcipastýřveliké úkoly, spjaté si úřadem pastýřSkým. Myšlenka"cyrilometodějská a svatováclavská mu tanula na
mysli, když přijímal evangelium v chrámě sv. Václava. Ty dvě ideje
ho povedou. při jeho apozštolské práci: aby náš lid, každý jednotlivce
a celý národ miloval Boha nade všecko a bližního jako sebe samého. To byl v-program sv. Václava a cyrilometodějský,to, je též.
celoživotní program nového olomouckého arcibiskupa.
j
„Zpět kv Bohu! Vraťte se všichni k Bohu! Mír ve státě a mezi národy předpokládá mír v lidské duši." Toto nově vvsvěcený několikráte jasně opakoval, a nesčetné zástupy věřících cítily, že mluví
v síle (Ducha sv. "Z upřímnéhot srdce.
.
.
.
,,Na shledanou! Přijdu brzy k vám, uvidíme se ve vašem kostelíčku,“ už se na vás všechny těším Těchto několik stojanovsky
milých slov po projevu za-sáhlo hluboko* do srdce všech; každý cítil,
ˇ/
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J. E. Msgre Tha ,PhDr JOSEF KAREL MATOCHA
a arcibiskup olomoucký, metropolita moravský.
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že tato prostá slova bylaprohřáta nadpřirozenou láskou, k nesmrtel-
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Skutečně přišel arcipastýř brzy i ke svýmtibohoslovcům, do semináře. O kně`žskésobotě8. května te. r. sloužil v seminární kapli
sv._Cyrila a »Metoděje mšisv. za kněžskývdorost. Radostný a slavný
den v našem semináři: Tu jsme po prvé zakoušeli ve svém nitru
blahé vědomí, že máme mezi sebou Otce, který patří zcela nám,
poněvadž patří výlučně Kristu a své arcidiecési. Po mši -sv. řekl nám
nejdůstojnější arcipastýř asi tato významná slova, ježchceme trvale
nositve své paměti a hlavně v srdci: „Přišel jsem k vám, abych
vám předně poděkoval za vaše modlitby, kterými jste vyprošovali
jmenování nového arcipastýře. Na dveřích svatostánku v mé residenci je obraz dobrého Pastýře. Myslím, že jednám v duchu dobrého
Pastýř.e, přicházím-li dnes okněžské sobotě mezi vás, protože vy
jste mému srdci nejblíže. 'A navštívím-vás každou kněžskou sobotu,
.abychom společně vyprošovali našemu lidu. hodné a svaté kněze,
abychom se navzájem potěšili a vždy lépe si uvědomili, že tvoříme
jednu duchovní rodinu. Žeň je dnes hojná, ale dělníků je málo. Je
mým přáním, abystetuto starost, sdíleli se mnou! Pomáhejte mi,
pokud je na vás, budit a živit duchovní a kněžská povolání. A v tom
můžete pomáhat svému duchovnímu pastýři nejen svými modlitbami,
ale též dobrým slovem a svým opravdovým životem z víry. Už pouhým svým zjevem všude ve "svém okolívyzařujte nadpřirozenou
radost z. povolání a lásku ke kněžství, aby i v nevinných dětech
vznikala touha: ?,,Mami-čko, tatí-čku, já budu také panáčkem . _ V
Potom! jsme obdrželi arcipastýřské požehnání, abychom byli nadpřirozeně uschopněni plnit všechny své- povinnosti jako přípravu
na sv. kněžství.

_

K s

s

v

l mimo kapli jsme vítali svého nejvy CD( CD<L'-Íx LT'o představeného semináře
ukﬂrajinskou liturgickou -zdravicí: Sotvory, Hospody, mnohajalita...
Dojemně a krásně působilo na všechny, když vldp. Superior Msgre
Frant. Hradil pbzdravil a přivítal nejdp. arcibiskupa právěnamístě
nám velmi drahémi: na hlavním schodišti, kde jsouvsazeny pamětní
desky dvou; představených našeho semináře, :utýraný-ch za poslední
války. Na desce vs bustou zemřelého P. vicesuperiora Jaroslava Šumšalalze čísti nápis: Kdo se neobětuje, nic velikéh-o nevykoná. Na
reliéfu is, podobiznou P. ekonoma Kamila Jaroše jsou vyryta slova,
která ho sílila v utrpení i v oběti života: Bůh je láska.
Na tomto místě, ježnám denně připomíná cenu utrpení Z lásky,
vyrostlo též sladkéov«oce'utrpení -- radost. Zde Msgre Superior -tlu-
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močil p. arcibisku.pov=i upří-mnou radost celého semináře iz jeho významné návštěvy. K Msgre superi-orovi se připojil projevem vděčnosti, lásky a ioddanostiígenerálníprefekt V. roč. vlp. Jos. Lukáš,
který jménem bohoslovců .předal
larcibi-skupovi vzpomínkové album s fotografiemi z biskupské konsekrace. Při tom řekl pan arcibiskup: ,,Já jsem 'vám zatím nepřinesl nic, ale máte můj slib,že
seminář bude vždy na prvním imístě v řadě mých pastýřských starostí. Moji boh-osl-ovci nesmí trpěti hmotnými nedostatky ani jakoukoliv úhonu na zdraví. Je třeba odstraňovat i nepatrné obtíže, které
mohou při studiu a v duchovním životě působiti rušivě jako kamínek
v botě (scrupulus), je třeba zlepšovat zdravotní podmínky ke studiu
potřebné, pokud je to dnes možné (Gratia praesupponit naturam).
Je to důležité proto, aby vi-mém semináři přebývala vždycky čistá
radost a spokojenost, abyste celý den při práci i při zábavě mohli
v duchu zpívat slova Zalmu: ,,Ecce quam bonum et quam jucundum
habitare fratres in unum!“

ť

a

' .

Kéž milosrdný a dobrotivý Bůh zachová .nám -dlouhá léta tohoto
arcipastýře, biskupa řádu, povinnosti a kázně, ale též apoštola lásky
a nesmlouvavého hlasatele Boží pravdy! Stet et pascat in fortitudine
tua, Domino, in sublimitate nominis tui!
i

KATOLICKÁ AKCE A KNĚZ
Přinášíme první část konference J. Em. p. kard. Josefa
P iz Z a r d a, prefekta P-osv. kongregace seminářů a universit
a pravé ruky Pia XI. vevšech otázkách týkajících se Katolv _
akce. Konference byla určena a také přednesena bohoslovcům, studujícím v Římě 4. ledna 1940 na Gregorianě. I dnes
-- ba právě dnes -- cítíme bolestně její význampa žhavou
aktuálnost. Suďte sami!
K
Povinnost Katolické akce
v

.

J

O

Podporo_va“t ‹Katolickou akci va pomáhat
je nyní p o v i n n o stí
všech kněží, kteří jsou v duchovní správě. To zdůraznil Pius XI.
ve své první encyklice „Ubi Arcano“, když řekl, že Katolická akce
,',patří k duchovní správě ake křesťanskému životu“. To pak mnoho-V
krát opakovalzbiskupům, kněžím a -bohoslovcům. Totéž zdůraznil
slavné- vládnoucí papež Pius XII.
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ˇ' Ale když mám mluvit k mladým, kteří jsou zvyklí .uvažovat a
pátrat po příčinách věcí, udám krátce místo důkazů Z autority několik vnitřních důvodů této povinnosti. Budu. se přitom přesně držet
samé podstaty katolického kněžství.
'Katolický kněz je druhý Kristus. Má se proto utvářet podle
vzoru Krista samého, věčného Velekněze.
Jak námito představuje evangelium? Ježíš je apoštolem par excellence, „poslaný“ od Otce, ,,aby spasil, cozahynulo“ (Luk. 19, 10).
Evangelium nám také .dává poznat, jakým způsobem plnil -Poslaný
od Otce své poslání.
i
_
.
Co bylo kněžství u Židů? Zřízení ještě nedokonalé. Kněží byli
strážci chrámu, přisluhovatelé bohopocty. Jiné osoby byly pověřeny
náboženskou výukou,“ výchovou lidu: byli to zákoníci, rabíni. A tito,
naduti pýchou, zahaleni ve své učitelské t0g"Y„ vykonávali svůj učitelský úřad ve zdech synagogy, s výškysvých křesel, více obáváıfıi
než ctěni. Učitelé nechodili tedy k lidu, ale lid se musel tísnit pod
jejich u-čitelskými katedrami.
r A
C
r
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Příklad a vyučování-Kristovo
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Také Ježíš přišel na tento svět. aby vyu-čoval: Rabbi -- to jméno
mu dal lid, a On je přijal. Na počátku svého veřejného života výslovně prohlašuje, že je poslán, aby vyučoval, aby hlásal evangelium: ,,Poslal mě zvěstovat evangelium chudým.“ (Luk. 4, 18.) Vyučování je první a nezbytný úkol apoštolátu.
í
v
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Babbi nazaretský však sleduje jinou methodu. Obnovuje tradici

dávných pravých vyslanců Božích,proroků. Ježíš jde k lidu. On je
Pastýř, který všude následuje své stádce. S oblibou znázorňuje“
dobrého pastýře, který běží přes lesy a srázy a hledá ztracené ovce..
Takové je jeho zvláštní poslání, jak sám prohlašuje: „Jsemp poslán
k zahynulým ovcím domu israelského“ (Mat. 15, 24).
.
A proto nemá jeden pevný učitelský stolec. Káže sice v synagoze
po vzoru židovských rabínů, ale jeho posluchačstvo není omezeno
na jednu obec nebo jedno město. Ježíš je putujícím misionářem a.
všechny galilejské synagogy mohou naslouchat jeho hlasu. Sv. Matouš nám takto popisuje počátek Spasitelovy činnosti: ,,I obcházel
Ježíš celou Galileji uče v synagogách jejich a hlásaje evangelium.
o království a uzdravuje všelikou nemoc _i všeliký neduh v lidu..
A roznesla se pověst o něm po celé Sýrii. I přivedli k němu všecky
chorobné . .., i šly za ním veliké zástupy Z Galileje a Z Desítiıněstí,
i z Jerusalema a Judska a ze Za-jordván-ska.“ (4, 23, 25.)
t
"
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É Sv.Lukáš pak námi vypravuje, že Ježíš, navrátiv se vz: pouště do
Galileje „učil v jejich synagogách a byl veleben ode všech“ (4, 15),
a když uzdravil v Kafarznaum tchýni Petrovu a _mn-oho nemocných
a osvobodil četné Fsoužené od ďábla, pravil obyvatelům Kafarnaum,
kteří ho chtěli zdržet: „Také jiným městům › musím zvěstovat království Boží, neboť nk tomu byl jsem poslán.“ (4, 43.)
1
vz
i
Evangelium nám . udává jin-ou okolnost, Spasitel vztyčuje svou
katedru, kdekoliv je možno osvítit duše, také mimo zdi náboženských
shromaždišť, na jakémkoliv místěa v jakékoliv době. Synagogy se
otvírají pouze v sobotu, ale Ježíšchce kázat každý den a každou
hodinu, jakmile se jen naskytne příležitost. Synagogy jsou ostatně
příliš těsné pro jehofìžposluchačstvo, kterého' je bez počtu; a proto
káže často pod širým nebem, na rozsáhlých polích, na březích jezera
a na svazích hor. Jeho nejzávažnější kázání, které obsahuje celý
program křesťanského života, nazývá se „horské kázání“, podle
místa, kde Božský Mistr, postavil svou katedru.
s
Sv. Jan, který vypravuje o cestách Ježíšových Z Galileje do Judska přes Samařsko, představuje nám milého Spalsitele-, jak -Se, „unaven
z_ cesty“, posadil up Studnice Jakubovy. I okraj Studně se Stává pro
něho katedrou, prostředkem k hlásáníevangelia. Tam získává duši,
která byla z_t_racena: ženu' ze Sicharu.
V
'
C
`
(
Jez I“--'t\ C_D< ‹...,.'CD ť" CD“. 'FT' ařem, který, ikdyž' není povolán k lůžku nemocných na duši, jde tam sám, aby je vyléﬂčil. Sv. Matouš, když popsal
několik zázraků Ježíšových a jeho cestu krajinami gerazenskými,
vypravuje o svém vlastním povëolání a o velkém pohoršeııí farizeů.
protože, ,,když vjdomě stolo_val, hle, mnozí celníci a hříšníci přišedše,
stolovali s Ježíšem a s učedníky jeho“.Pohoršeni takovýmto chováním Ježíšovým, tito puritánští pokrytci ,,řekli učedníkům jeho.: ,Proč
jí mistr váš s celníky a hříšníky?“ Ale Ježíš uslyšev to, řekl: ,Nepotřebují lékaře zdraví, nýbrž; nemocní.“ (9, 10-13.)" A evangelista
po vypravování o jiných činech Ježíšových, takto uzavírá svou
zprávu: „Uzřevpak Ježíš zástupy, pojal lítost nad nimi, že byli zmořeni a povrženi jako ovce bez pastýře.“ (9, 36.)
1
V
“' . J
Celé evangelium ostatně popisuje hledání, evangelisa*_ci.Í dobývání
duší, což Ježíš vykonával za cenujcest, únavy“ a útrap všeho druhu.
Postup i Kristův nám dává právo uzavřít, že kněžství jím založené
Žahrnujef jako podstatný prvek -hledání, získávání," vyučování duší,
což je nutným předpokladem k vykonávání!liturgickéhoa' posvětného poslání.
_
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Tato charakteristika křesťanského kněžství vyplývá nejenom
Z příkladu Krista; božského to vzoru každého kněze, nýbržvi Z jeho
nauky, z jeho rozkazu k těm kteří byli prvními kněžími ke Dva-z
nácti. Jeho slova nemohou být výraznější: ,,Jdouce učte všecky národyiz ,jděte a učte“ (Mat. 28 29): dříve než budete křtít dříve než
budete udělovat milost, je třeba jít k duším a učit je. „Jděte k zahynulým-ovcím domu izraelskéhol“ (Mat. 10, 6): je třeba, aby apošto-

lové šli hledat a zachránit duše, které zbloudily na křivolakých
stezkách bludu a hříchu, a povolat je znovu na cestu pravdy a
spásy.
,
.
Tato myšlenka je zahrnuta v jiném vyzvání Kristově k apoštolům

-- totiž právě ve chvíli, když je povolával od jejich sítí k apoštolátu:
„Pojďte za mnou a učiním vás rybáři lidíl“ (Mat. 4, 19.) Křesťanský
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apoštolát' bude tedy především duchovním rybolovem, bude
usilovným hledáním a získáváním duší.
.

Příklad apoštolů

ˇ.

í

Tak tomu také vpravdě rozuměli apoštolé. Byli už od božského
Vykupitele poučení a poslání po celé Palestině bez zlata a bez
stříbra; bez mošny a bez dvojího obleku, bez obuví a bez holí (Mat.
10, 9--10). Ale okruh jejich činností bude 'se musit :brzy rozšířit.
Po seslání Ducha Svatého „vyšedše hlásali všude“ (Marek 16, 20).
Tento lako-nický výraz evangelístův se vztahuje na celý časový
úsek; je-synthesí všeho prvotního křesťanského apoštolátu, je dobytím pohanského světa, je rad-ostnouíıozvěnou starého proroctví:
„Po vší zemi se rozlehl jejich hlas.“ (Žalm18, 5.)
l
Sv. Pavel, „okřídle-ný apoštol“, jak jej nazývá Chrysostom, praví
ot sobě: ,,Neposlal mě Kristus křtít, ale hlásat evangelium.“
(1. Kor. 1, 17.)- r
A vskutku jeho život -- podobně jako život Dvanácti --- je cele
oddánvghledání duší,“ aby: je vzdělala spasil. Aøjediné proto, aby ukázal tento svůj aÍ›‹ošt~olský úmysl, popisuje nám se svatou hrdosti svécesty, své útrapy, svá žalářování, svá ztro-skotání, rány pruty a biči,
celou tu svou bolestnou a slavnou odysseu, která nemá rovnou.
v historií lidského hrdinství.
1
“Usilovné hledání a získávání duší je tedy jednou ze známek pravého k;něžst_ví,'k_něžství katolického, proti jiným kněžstvím, i kněžství
židovskému.- Zatím co V různých jiných náboženstvích je kněz pouhým vykonavatelem liturgie, služebníkem kultu,'v pravém náboženství musí býti po vzoru-Ježíše Krista a apoštolů také hlasatelem.
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evangelia, vychovatelem, dobyvatelem Q-4G ĚÍ'. Slovo ,,apoštolát“, jak
víte, vyjadřuje mnohé úkony, také úkon posvětný; ale ve svém významu nejobecnějším a dynamickém znamená hledání a získávání

duši.

v'

-

Katolický kněz, ,,druhý Kristu s°.°, musí být apoštolem í v tomto
posledním významu. Pius XI. pravil v památné audienci, udělené
12. bře-zna 1936, římskýmbohoslovcům, kteří navštěvovali kurs Kato-V
lické akce: ,,Apoštoly .jste a budete jimi ještě více zítra pro kněžství, které je v podstatě apoštolátem. :Když vidíme, jak se
uskutečňuje _duch..ap.oštolátua H jak se stále více realísuje a prohlubuje,'ˇjakožtoj základní!
samého
kněžství, _.pak;-jse ,náš duch
rozevírá k stále :širším ob!z=orůmÍ“ ˇ
ˇ
D
' 1 s
Q..S:E25.
Nechť tato evangelícká pravda ihluboce,jprojnikne .
každého
kněze a,sta`ne se plamenem ,který_ roz`elířív'á,__osvěcuje' a.zapaluje!
A pak tento náš sv;ět,_._z velké”č_ásti -zpolianštělý, bude znovu“ dobyt
_.,,. ,,
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Spoluprácelaiků

A_

_

_Mílí jinoši, mohli byste mi říci: Souhlasímez Ale nač spolupráce
laiků? O'dpoví~dám: Ta je zrovnatak nutná ve století dva-cátém, jako
byla nu'-tná“ v prvních dobách Církve.
ˇ
í
'
Už' od počátků křesťanství, ještě v samých dobáchqapoštolských,
najdeme po .boku Dvanácti ~aˇ jejich prvních Iıástupců, kteří :rozšiřují
evangelium a přisluhují S-vátostmi, Inuže, mlazdíky, ba i ženy a dívky,
kteří jim velkodušně pomáhají, -ałıyjusnadnili jejich kněžskou práci.
Je známý výrok sv. Pavla, častěji vzpomenutý papežem Piem XI.,
který právě Z něho vyvodil definici Katolické a-kce:›,,Pozdravujtety,
kteří se mnou spolupracovali při hlásání evangelia.“ Jak tehdy,
jako mn-ohokrát V běhu staletí, tak zvláště za našich dnů pro mimořádné a těžké nesnáze potřebuje kněz pro Své vznešené poslání spolupráce laiků. Mnohé kraje,í když je nazýváme sice křesťanskýmí, jsou
v poměrech snad horších než některé pohanské země, kde uprostřed
ohavnos.t_í všeho druhu přece jenom existuje kult Nejvyšší Bytosti a
úcta kg rodině a »jistá přirozená čestnost. Naproti tomu je v našich
křesťan-ských jměstech úcta k Bohu či úcta k rodině často popírána
a skoro“ bouránainejzvrácenějšími theoriemí: a pomocí materiálních.
prostředků, zaměřených? v_elmi často ke zkáze mládeže.
_, f 0 `
_

.

'

__Nnžę, v j__ﬂkˇø*p:i-łvhi ﬂpøšizøıê K1-iS±øvi.p,ønživa1i 1ﬂﬂšů,`““ﬂhý :šinıi

,,dobrou` izprávu“, j'ak“oinaší tmisíonáři užívají dnes hojně laiíckýcłı
katęchístů, tak si v našichkrajích jsou kněží dnes nuceni uchýliti se
143

k laikům, aby jim byli nápomocni V kněžském poslání, aby“ tak mohli
provésti dílo pravé křesťanské obnovy.,
`
“
_
J
Tato nutnost nevyplývá pouze zp důvodu početného --K totiž Z nepoměru mezi počtem kněží a dnešními apoštolátními potřebami Š-»nýbrž také Z důvodu psychologického. Kněz již dnes není ve skute-čè
nosti více způsobiljí k tomu, aby pronikl do určitých prostředí, která
jsou proti němu Zaujata nebo k němu mají nedůvěru. Taková prostředí se vyléčí jedině tak,“ že tam vneseme dobrýkvas Kristův; ale
-ten tam nemůževnést nikdo jiný leč ten, kdo vtom prostředí žije.
Tak to dělávali ubozí otroci, kteří vnesli_Krista až do samého domu
cısarova.
K
i
Bude tedy potřebí, aby se v každéłľl Prostředí (dělnickém, rol,Iıi'ck_é'In, studentském, odborném) našlyduše opravdově va intensivně
křesťanské, které by měly síludobrého kvasu, chut soli, zářící, jasnoˇstfsvětla. Budou. to právě křesťanští dělníci, kteří budou mít nejlI
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lepšíi předpoklady pro to, aby vnesli Krista Znovu do dělnického

I

prostředí, a budou to křesťanští studenti, kteří budou nejzpůsobilejší
k tomu, aby byli apoštoly v prostředí studentském. Podobněse to
může říci O průmyslnících, b.ankéříc_h._ atd. ._ ,
._
_ To také jasněnaznačil vládnoucí papež Pius XII. ve své lzajímavé-a
promluvě 14. dubna minulého r-okut, (1939),k_ Mezinárodnímu svazu
sdružení katolických ž.,en;r „Apoštol _-“ tak pravil; ~ż~, .aby ,došel sluchu, nesmí mluvit k představitelům nějakého abstraktního lidstva,
jež by patřilo všem zemím-, Všemıčasůmza všem povoláním,.avle musí
mluvit k určité skupině Svých bližních takového věku,-v tom kraji
a takového stupně sociálního žebříčku.
.i
v
_
f
Katolická akce je tedy akce laıku, ale pro ııavdprırozeny cíl se
nemůže rozvíjet bez kněží; « _
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Laici mohou tedy poskytnout velmi cennou va dnesmusíme říci
vpravdě nutnou spolupráci na kněžském apoštolátu.
í
c V této nutnosti je zahrnuta povinnost Katolické akce pro klerus,
pokud je totiž K. A. podle Známé defini-ce›Pia XI. ,,Spo'l;uprací
laiků na apoštolátě církevní hierarchie“.A vskutku je-liklerus
povinen užívat všech míožných a nutných prostředků ke Spáse duší.,
nemůže opomen-oi1t._K`atolickou akci, která patří mezi prostředky nej-3
“/V0
V V/
1
u-cınnejsı a nej épeiodpovíˇdající nutnostem současnédoby.
_, _ Ĺ' ›
” Klerus by měl ostatně povinnost věnovat se Katolické akci, ~i když
by Zde nebyla proihlášenís a' rozkazľyipapežů a“ církevní hierarêçhie.
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Ale tato povinnost, která ﬂ-~ jak bylo -dokázáno -- 'plyne ze samé
podstaty katolického kněžství, jeví se ještě naléhavější pro neodvratná svědectví papežů od Pia XI. do Pia XII. Omezím se kvůli
stručnosti jen“ na nynějšího svatého Otce, slavné panujícího. Vesvé
první encyklice i,,Summi Pontificatus“ postavil do jasného světla
dnešní nutnost Katolické akce. Píše: „Když musíme se zármutkefm
pozorovat nepoměr mezi počtem a úkoly kněží, když vidíme i dnes
uskutečňovat se slova' Sp-asitelovaz ,Žeň sice mnohá, ale dělníků
málo°,(Mat. 9, 37; Luk. 10, 2), tu se nám jeví spolupráceilaiků na
hierarchickéml apoštolátě, spolupráce početná, oživená planoucí horlivosti a velkomyslnou oddaností, jako cenná výpomoc při práci kněží,
a ukazuje možnosti vývoje, jež opravňují k nejkrásnějším nadějím.
Modlitba Církve k Pánu N< U í, aby poslal dělníky na vinici svou
(Mat. 9, 38; Luk. 10, 2), byla vyslyšena způsobem přiměřeným potřebám přítomné doby, a výborně nahrazuje a doplňuje energie, často
zaměstnané a nedostatečné, kněžského apoštolátu. Nadšený šik mužů
a žen, jinochů a dívek, poslušný hlasu svatého Otce a směrnic svých
biskupů, zasvěcuje se se vším žárem Svých srdcí pracím apoštolátu,
aby přivedl zpět ke Kristu masy lidí, kteří se O-d něho odlou-čili.“
A nato se obrací svatý Otec k průkopníkům Katolické akce se
svým otcovským pozdravem, se svými vřelými díky a se svou důvěryplnou nadějí.
,
Katolická akce a kněžská povolání
K uvedeným důvodům, Z nichž jsme vyvozovali povinnost Katolické
akce pro klerus, druží se dnes V mnohých krajích i jiný důvod, rázu
Sice nahodilého, -ne však proto méně významného. L
Katolická akce je také žádoucí pro Zajištění kontinuity samého
kněžského stavu. V mnohých krajích věnovat se Katolické akci znamená pro kněze připravovat si vlastní nástupce ve 'svaté službě.
Stojíme dnes tváří v tvář politováníhodnému zjevu rostoucího nedostatku kleru. Jsou kraje, kde nám biskupové říkají: Nemůžeme
zřídit semináře, protože nemáme ani rektora, ani profesory. r c
c S druhé Strany nedostatek kleru je skoro vždy úıněrný neduživosti
Katolické akce.
v
I
Zkušenost Z mnohých míst nás poučuje, že kde je Katolická akce
v rozkvětu, tam také kvétou kněžská povolání; a obráceně: jestliže
Katolická akce je neduživá nebo vůbec neexistuje, pakise po-cituje
Stále bolestnější nedostatek kleru. ﬂ
I
_
.
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Někdy se říká: chybí nám Katolická akce, protože je málo kleru.
Budiž; ale tento bludný kruh nemůže se prolomit jinak než rozvojem, byt i povlovným, Katolická akce, která pak dá povolání. Radostná zkušenost Z mnohých zemí potvrzuje tuto pravdu. Jako prefekt Posvátné kongregace pro semináře, pokládal jseniì za svou po-*
vinnost připomenouttuto pravdu v dopise právě zaslanérn episkopátu“
V různých končinách Latinské Ameriky, s 'plným schváleními svatého
Otce Pia XII.
_
A _
.
~

Papež +Pius__XI.Ív encyklice ,,Ad Catholici Sacerdotii“ s radostí
konstatoval, že Katolická akce již přinesla četná kněžská povolání,
která byla vzbuzena, vyrůstala a uzrála v -lůně Sdružení katolické
mládeže.. Tento motiv byl zesnulému papeži tak drahý, že vícekrát

vyjádřil své uspokojení nad -tě-k\mito radostnými výsledky Katolické
akce.
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'APOŠTOLÁTI A MODERNÍ DOBA
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Je velkým“ uměním postavit se tak'
současným'ˇniyšlenkovým
prou_důI_I1, abychom na! jednés-traně nezazpřeli-«zděděno›u pravdu »a na
druhé sezase nezřekli práva ,,m-luvit do života“ _-_ _jak.vříká P. Urban
O. F.
Proto se dnes mnoho píše a mluví ëo n“ových_metl_1od,ách
apoštolátu a konají se rozmanité pokusy, aby se docíliloco nejlepšího
způsobu, jak vniknout do myšlenk-ového světa moderního člověka,
jak obrátit jeho pozornost k nadpřirozenu.
Ĺ
V tomto apoštolském průkopnictvívede Francie, a to jak po stránce
theoretické (skvělé pastýřské listy kardinálů: Suharda a Saliège)
-- tak po stránce praktické (první apoštoloťvé V továrnách atd.).
‹›

Avšak i u nás se ozývajíhlasy po neodkladném řešení vyvstalých
problémů.
_
, _,
J
_
_
_

Všeobecně se zdůrazňuje, že současná pastorace musí být opět:
»
'pastoraci apoštolskou,
“
V
i
J
dále: co nejvíce individuální,
A z
.
konečně pokud možno specialisovanou.
i
Jak se tyto vlastnosti uplatňují _a jaký mají. význam? Toť účelem
těchto několika řádků.

I

J

,

Duševní zrak dnešního lidstva je obrácen k“h”motným~hod'notám
více než kdy jindy. Pozzorujeme vůbec“ odklon od veličin smysly nevnímatelných k hodnotám smysly postižitelným a okamžitě uplatnitelným. Jest to onen duch praktického amerikanismu, který Zachvátil
celé lidstvo. Lidem nezbývá čas na věci d'uch‹ovní,nebo je jako nevýnosné opomíjejí. Proto i většina- našich -katoliků ani nejde do
kostela a s knězem_ se .dostanou do styku jen právě při oddavkách.
Nadobro jsou pryč ty doby, kdy se lid hrnul za_ knězem. Chceme-li
aby dnes naše pastorace byla účinná, nelzetjiž déle na lid čekat,
146
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musím-e k němu. Jinak se vydáváme nebezpečí, že lid se požene dále
kolem nás: do divadel, do kin, na sportovní hřiště, naweekend...
a my, kteří jsme měli být rybáři" lidí -- budeme rozprostíratnadarmo
sítě svých slov v prázdných a pustých prostorách našich kostelů.
Jakivšak může dnes kněz za lidem, když je přímo zavalen všemožnou prací? A i kdyby se vydal na cestu za prchajícím stádem,
nebude jeho námahamarnou? Nezanikne jeho hlas ve vřavě tisíců
hrdel, nebude i on nakonec proudem stržen a povalen na zem?
Situace nebyla o nic lepší, když vyšli první' apoštolové hlásat evangelium. Přece však přemohli celý pohanský svět. To proto (pozorováno lidskýma očima), že nepůsobili sami, nýbrž měli tolik pomocníků, k-olik křesťanů získali. Křesťanéstarověku se nikdy nestranvili
veřejného života, i oni byli obchodníky," rolníky, vojáky, otroky...,
ale právě proto, že žili „ve světě, ale nežili životem světa“, právě
proto se stali jasnými pochodněmi pravdy a lásky Kristovy. Více než
slovem hlásali křesťanství svým příkladem a životem. Byli
„svědky Kristovými po vší zemi“ (Sk. op. 1, 8).
_
r
í V
I dnešní doba, která se odkřesťanila, potřebuje podobného léku.
Dnes nestačí k probuzení zasle-pených duší pouhé slovo, dnes je po-A
třebí živého příkladu pravých křesťanských' ctnosti, dnes potřebujeme živého příkladu křesťanského života, žitého do všech důsledků.
Musíme moderním pohanům ukázat, že život dle evangelia není ubíjením sebe, nýbrž že je životem krásným, protože plným a plodným.

To právě dokázali prvníikřesťané, a tím přemohli pohanství, jen tak
zvítězíme i dnes nad vlnou novodobého pohan-ství. Musíme se proto.
vrátit opět k a poštolské pastoraci: vychovat si laické pomocníky,
přetvořit hrstku věrných v pravé apoštoly. Skrze ně :pronikne jejich
hlas všude. Laický ap-oštolát, zvl. laický ap-oštolát organisovaný v KA,
je dnes nevyhnutelným a nepostradatelným pomocníkem kněží. co
Činnost laických apoštolů: však _neosvobozuje kněze-pastýře od
skute-čné individuální péče O každou duši. Ve velkých městech
zůstane ovšem při dnešním nedostatku kněží laický ap-oštolát hlavním spojovatelem mezi knězem a farníky, avšak i zde“ bude ideálem
bezprostřední styk faráře s každým jednotlivcem. „Říká se,'že farář
je pastýřem... Je jím však jen dle jména, jestliže nezná své ovce.
Toto otcovství, tento pastýřský úřad zahrnuje v sobě povinnosti;
Z nichž první, základní, je poznání, osobní styk s farníky.“1) O potřebě pastorace „od rodiny k rodině, od osoby kt osobě“ svědčí ostatně
hlasy četných duchovních správců i v našich zemích, hlavně v po-z
hraničí (na př. L. 'Bláha v článku: My v pohraničí DP IV, 89)“.
„Nezbývá nám nic jiného, než jít od' chalupy k chalupě,“qd~oznávají
ti, kdož se dostali do styku těchto oblastí. A skutečně návštěva duchovního správce u svžých farníků je považována za jednu Z hlavních
povinností farářových. Kardinál Saliěge na př. nazývá methodicky

prováděn-ou farní návštěvu „Základní a nenahraditelnou povinností
farářovou“.2)
í c
.

_

-

_

`

K

.

, 1) Myšlenky J. E. kardinála SaliègeĹČeský pře-klad"_v D-obrémf Pastýři (DP) IV, 56: článek: „Současná doba“.

2) Myšlenka 'z téhož článku: DP IV, 56.
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Je sice pravda, že tento způsob pastorace klade velké požadavky
na duchovní správce, avšak ovoce této činnosti je přehojné. Stačí si
jen přečíst referát O praxi farních návštěv vešvýcarsku, abychom
poznali jejich význam pro duchovní život. Farář přichází tam do rodiny častěji do roka a naskýtá se mu tak příležitost promluvit si
ˇnenuceně a upřímně s každým osadníkem. Výsledek: dnes mají ve
Švýcarsku poměrně desetkrát tolik kněžských povolání, než je tomu
v našich zemích, a náboženský :život je tam v opravdovém I'-ozkvětu.3)
Skutečně: taktně, vhodně,“/` alepří tom důsledně prováděná farní
návštěva se může stát- vydatnou pastorační pomůckou i v našich
dnešních poměrech. Všimněme si jejich kladů.
“
Předně řeší jeden z nejtěžších problémů současné doby: problém
útěku duší od kněze. Lid se vyhýbá knězi, nebo lépe 11emá čas
ani ,příležitost se s ním setkat. Nezbýv Qﬂx tedy nic jiného, než aby
farář šel za svými ovcemi.
Dále: návštěva kněze-faráře v rodině jest mimořádnou a proto
jaksi slavnostní událostí. Katolík dnešní doby, i kdyby byl jen
matrik-ovým katolíkem, váží si kněze a pokládá jeho příchod do své
rodiny vždy za určité vyznamenání. Záleží jen na knězi, jak dovede
toho-to vlivu využít. Naskýtá se mu vhodná příležitost k_ poučení.
Lidé se rádi svěří se svými b-olestmi a kříži někomu, od něhož mohou
očekávat vlídné slovo, případně otcovskou radu. Jak širé po-le se
zde otvírá pro duch. správce, aby poukázal na cenu dobrého života,
aby se zmínil oo kráse oběti, rozhovořil op velikosti kněžského povolání... Taková slova, pr-onesená v domácím prostředí, neˇvymizí tak brzo Z myslí posluchačů: zůstávají s nimi jaksi v domě
a vybavujíz; se -častěji mezi dnem. ..i
I í
`
Konečně tyto návštěvy poskytnou knězi mnohé, co potřebuje pro
dobré vedení farnosti: získá Si_ tímto způsobem brzo přehled po svém
působišti, seznámí se s prostředím, v němž žijí jeho farníci, sezná
dobře jejich sociální postavení. Jak docela jinak bude moci Z kazatelny hlásat evangelium, jestliže již předem bude vědět, co jeho
farníci nejvíce potřebují. Jak docela jinak mu budou. -oni naslouchat,
budou-li přesvědčení, že k nim mluví někdo, komu jejich blaho leží
opravdu na srdci. Toť několik poznámek k individuální pastoraci
v dnešní době.“
I
4
A
_
Pastorace moderní doby však musí být též aspoň do určité míry
specialisovaná. Dnes se vše specialisuje. Vznikají nové vědní
obory a technický pokrok si vyžaduje též lidí co nejvíce ,,zapracovaných“. Tito lidé jako by žili v jiných světech, do nichž nemá
přístupu- ,,nezasvěcený“. Proto i pastorace dnešních dob musí hledat
cesty, jak proniknout do těchto světů. Pokud v tomto směru se na
poli pastorace něco podniklo, vždy to znamenalo určitý úspěch.
Vzpomeňme, jak krásných.-výsledků, dosažených na odborových exerciciích. Začalo se dokonce i S pravidelnou duch. správou lidí Z určitého zaměstnání. Na př. v New'-Yorku existuje dnes jakási „fara
umělců“ u kostela sv. Malachiáše. Její správce P. O. Reily zde shromažďuje několik set katolických artistů, které přetvořuje v oprav-
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3) Referát v _DP IV., str. 144.
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dové apoštoly. O jeho požehnané činnosti se do-čítáme utěšených
zprávﬂ) Čím dále budeme víc a více potřebovat takto speciálně zapracovaných duch. správců, kteří by dovedli dokonale vniknout do
myšlenkového světa svých oveček.
v
L
P
To jsou některé Z potřeb novodobého apoštolátu: potřeby naléhavé
a potřeby Obrovské. Přihlíželi jsme však k jejich řešení jen po
stránce lidských možností. Proto snad podaná situace vyhlíží tak
neutěšeně. Nemusíme se však obávat: nad během událostí bdí Bůh a
se" zvláštní pozornosti řídí osudy své Církve. Jistě nedopustí, aby
utrpěla úhony nebo škody. Nebojme se, nejsme posledními pracovníky na vinici Páně. S důvěrou a odvahou napněme všechny své
síly.5) Bůh vzbudí své Církvi“opět služebníky -četné a služebníky
svaté.

.

ROZHLEDY
STANOVY ITALSKÉ KATOLICKÉ AKCE
'
SCHVÁLENY SV. OTCEM
“

-

en

_

J. Em. kardinál Luigi Maglione, státní sekretář Jeho Svatosti, zaslal
v létě 1940 J. Em. kardinálu Luig'iLavitrano, předsedovi kardinálské
komise pro italskou Katolickou akci, list tohoto znění:
,,Už od počátku svého pontifikátu shlíželsvatý Otec Pius XII. se
zvláštní oblibou na ty Své milé syny, kteří se v katolickém světě
,zasvěcují se vším žárem svého ducha ap-oštolátu°, a neopomenul
využít každé příležitosti, aby znovu osvědčil svou otcovskou důvěru,
kterou skládá do velkomyslné spolupráce laiků na hierarchickém
apoštolátě, spolupráci to, která pro svou planoucí horlivost a .ušlechtilou oddanost, dává vzejít jitřence nejkrásnějších nadějí vv lůně
Církve Boží.
'
B
Odvolávaje se na podivuhodnou činnost, kterou na tomto poli vyvinul jeho ctihodný předchůdce blahé paměti, nynější svatý Otec
zdůrazňuje zvláště jednu věc, aby totiž Katolická akce --- jediná
V/

ìì._.._._ì._ìì_

-

'

. 4) Více v časopise Na hlubinu XXII, str. 112.
5) Pomysleme jen na slova J. Exc. Dr Hlouchaz- „Není nic radostnějšího, než se udřít ve službě toho, jenž z lásky k n,ám_zemř-el.“
(Praxe nedělních cvičení.) Radost Z -oběti kněžského života vlévá též
příklad P. Jana M. Poppeh-o, jehož heslo: „Raději zemřít, než sloužit
-Bohu polovičatě“ -- by mělo být heslem kněží dnešní doby. Ptřebujeme mnoho kněží, ale ještě více potřebujeme celých a Svatých
kněží. Více: Na hlubinu: článek P. Stanislava Spurka CSSR: ,-,Dr
Edvard Poppe“. Nahlubinu 1948 (XXII), str. „127n. ~
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ve své podstatě," mnoh-otvárná ve svých způsobech, podle potřeb a
okolností různých krajů -- odpovídala ve všem stále více a stále lépe
svým nejvyšším cílům: vytvářet cele křesťanská svědomí pro příchod království Božího do světa.
V
Význačným důkazem -otcovské starostlivosti Náměstka Kristova
v této záležitosti bylo jmenováníkardinálské komise v Italii pro
vrchní vedení Katolické -akce, za účelem usnadnit, urychlit a zabezpečit apoštolát laiků.
v
,
Jako první vzácný- plod usilovné snahy nejdůstojné komise, předložila Vaše Eminence svatému Otci nové stanovy Katolické akce
italské, jimž Jeho Svatost udělila své :nejvyšší schválení, neboť shledala, že odpovídají současným poměrům a zvláštním potřebám kato-

neke činnøﬂu v Iťeıii.

`

Ef'

`

Jeho Svatost též chová pevnou důvěru, že Katolická akce italská,
od nynějška ještě úže- spjatá s »církevní hierarchií v osobě biskupů
a farářů, bude moci dostát se stále větˇCD ř--I\ účinností svým vznešeným
úkolům. _
I
~ _
Vznešený Velekněz, jsa rád CD může pronést slovo pochvaly a povzbuzení k těm, kteří zasvěcujı`‹N< své snahy do služeb apoštolátu, nepochybuje, že Katolická akce italská, posílenánovými uspořádáním,

ž

ĚŠ

I

bude 1 dále přinášet pød znexnenžın kříže vždy vzáenejšž øveee døhxe
pro duše.
.
1 - 1
Jsouc vděčná nejdůstojnějším členům kardinálské komise, posílá
Jeho Svátost ze srdce jim,'a také nejdůst-ojnějším p. biskupům, horlivým farářům, zasl-oužilým duchovním` rádcům a vedoucím a všem
členům své zvláštní, apoštolsképožehnání, které posiluje“ všechna
a každé zvlášť z oněch žhavých apoštolátních předsevzetí, jimž nemůže chyběti Boží pomoc a Boží odměna.“
1
1 ›
í
'

"§'

S
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KATOLICKÁ AKCEVITALII
- í
F. U. C.
-4- Federazione universitaria cattolica italiana --to je
název vysokoškolského odboru italské Katolické akce. Její ústředí je
těsně u Vatikánu na Largo Cavalleggeri 33. Budova není sice nová,
ani kanceláře FUCI nejsou ve srovnání S ústředím KA italské příliš
moderní -- ale je tam opravdové apoštolské nadšení. FUCI pracuje
podobným způsobem, jakým začíná v poslední době pracovat naše
Akademickáliga. Ovšem oni jsou již značně dále. Mají také k disposicivíce pracovních sil a prostředků", které jim práci usnadňují.
Vydávají čtrnáctideník RICERCA, který přináší všeobecné zprávy
a informace jak ze světa studentského a vysokoškolského, tak ze
světa katolického vůbec. Mimo to mají více publikací, které se věnují otázkám speciálním. Pro práci v jednotlivých skupinách mají
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podobně jako u nás informační lirožurky, jako ,,Co je FUCI“ a pod.
Z pera svého duchovního vedoucího, jímž je bývalý profesor na
theol. fakultě Boloňské university, který byl pro práci mezi vysokoškoláky zvlášť uvolněn, vydali několik -pěkných knižních publikací
o základních náboženských otázkách. Když jsme je při svém pobytu
~v Římě navštívili, byli jsme srdečně přijati a podrobně informováni
o jejich“pr'áci.l Projevili jsme přání navázat S nimi bližší styky,
abychom se mohli od nich něčemu přiučit, avšak dověděli jsme Se,
že podobné styky zde již jsou a že si dopisují S naší SKA, S Lıgou
a s jednotlivci, s nimiž se seznámili na konferenci Pax Romany.
Srdečně se s námi rozloučilia darovali. nám ukázky všech svých
časopisů a publikací.1)
- J, , _
, _
s __
~
Zvláštní institucí italské KA, kterou u nás nemáme a V dohledné
době asi míti ani nebudeme, je Filmové ústředí KA. Původně -- jak
jsme při své návštěvě byli informováni -- bylo to jen jakési pasivní
-ústředí -pro kritiku filmů. Dnes je to ústředí, které Samo filmy vyjrábí a má veliké a krásné plány do budoucna. Prvním filmem tohoto
ústředí byl film o sv. Otci:.,,Pastor angelicus“, který byl vyroben za války. Měli jsme .možnost spatřiti část tohoto filmu. Má
vcelku ráz reportážní. Jsou to záběry: Z denního 'života sv. Otce.
A přesto, že dnes je film již poněkud zastaralý a snad po technické
stránce nedosti dokonalý, přece je to celkem velmi zdařilý pokus
přiblížit obrazem a slovem vzácný zjev římského Vele-kněze všem
věřícím, kteří by jinak neměli možnost sv. Otce spatřit a Slyset.
V poslední době se připravuje jiný film O -sv. Otci _s názvem: „Válka
proti válce“, který má informovat širokou veřejnost o neunavnem
úsilí nynějšího sv. Otce o světový mír. Dale pak jsou na programu
filmy katechetické, které by _i pro nás měly veliký význam. Všichni
toužíme po tom, abychom tyto filmy mohli i u nás spatřit. Filmové
»ústředí také buduje-vlastní promítací sály, kterých má po celé Italii
několik set. K disposici má také čtyři speciálně zařízené autokary -jekésito putující biografy proodlehlé farnosti. Kritiku filmů provádí
"ústředí podobně jako u nás klasifikaci jednotlivých filmů; Také yy.dává velmi pěkný :časopis Rivista delCinematog_rafo. A jak
jsem již podotkl, má veliké plány do budoucna. A co naše plány?
Splníme je? S pomocí Boží asvým nadšením jistě. Je třeba navázat
styk s katolíky celého světa, učit se od nich a co je možno, to i doma
uskutečnit.
i
A
_
' J. I-I.
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,,Kde jet-otiž Církev, tam: je i Duch Boží; a kde je Duch Boží,
tam je Církev a všechna milost. A Duc_h je pravda. __
_
c
t

ˇ

I

“

(Sv. Ireneus kolem r. 140--202, Adv; haereses.)
,
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_i1)._Puˇblikace jsou v pražském- semináři k disposici k_ nahlédnutí
a případným zájemcům. můžeme je__zapůj.č1t.
. -_
_
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PRACO_VNÍ)KONFE~RENCE BOHOSLOVCIŤ?
í
O KATOLICKÉ AKCI
I
_ Po dohoděv S olomouckými bohoslovci se rozhodla Sušilova literární
jednota brnenskych bohoslovců uspořádat v náhradu za letošní celostátní boho-slovecký sjezd ,,Pracovní konference bohoslovců o KA°',
a to ve dnech 4.--9. září t. r. v sanatoriu sv. Rafaela na Moravci
(okres: NoveˇMěsto na Moravě). Záštitu nad konferencemi přijal J. F..
nejduvstojnejsı pan biskup. brněnský Msgre ThDzr Karel Skoupý. i
Ustrední thema: Katolická akce -- živý Kristus.
s I

í
inf

Themata referátů:
“
_
- 5. září: Co je a není KA
z
_
KA mládeže -- všeobecně, zvl. zemědělské
6. září: KA studující mládeže
'
KA pracující mládeže
7. září: Nové the-ologické problémy '
_
_
Bohoslovec a literární činnost
O zpracování a přednesení themat byli požádání:
ThDr J. Botek, Bratislava
I

ThDr S. M. Braito OP, Olomouc

ThDr Alexander Heidler, Praha
P. A. Med, Fryšták

Prof. P. Dominik Pecka, Brno
I

P. Alois Pekárek, Bořitov

-

Dr Mečislav Razik, Praha
P. Josef S~oukop, Brno
ThDr Jan EV.. Urban, OFM, Praha
i
_
Denně dvě přednášky, jedna dopoledne, jedna odpoledne; ke každé
přednášce jepřipojen koreferát S debatou. -- Ve volné době vycházky, koupání. -- Večerní -program: Úzký film, táborák, hudební
večírek, ve-černí adorace.
J
Zahájení v sobotu 4. září 1948 ve 20 hod. -- Závazné přihlášky
se zálohou 50 Kčs přijímá do 1. července 1948 ,,Sušilova liter. jednota
bohoslovců“ v Brně, Antonínská “1. V případě,_že by se konference
nemohla uskutečnit, bude záloha vrácena. Přihlášeným bude zaslána
legitimace na poloviční Slevu na dráze. Denní pense: 50 Kčs. Dne
8. září celodenní výlet, podle možností s prohlídkou hradu Pernštejna. -- Zakončení 9. září ráno. --- Potravinové lístky S sebou.
Dopravní spojení: Z
a) Na trati Brno Jihlava: přestup ve Studenci, výstupní' stanice
Velké Meziříčí. Autobus Z Vel. Meziříčí na Moravec odjíždí
v 18 hodin.
_
"
b) Na trati Brno--Havlíčkův Brod: výstupní Stanice Pxožná n. Pernštýnem. Autobus na Moravec odjíždí Z Rožné rovněž v 18 hodin.
K účasti na pracovní konferenci jsou srdečně ~ zváni bohoslovci
všech seminářů a zvláště kněží pracující v KA.
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s_oHosLovE`C A KATOLICKÁ Alien
Po uplynutí čtvrtstoletí od ustavení KA Piem XI. zvykli jsme si na
stesky, že se o KA více mluví, než aby se prováděla. Proto jakýmsi
ospravedlněním těchto řádek může být nanejvýš to, že chtějí být
faktickou poznámkou k úkolu bohoslovců.
r
Cápe se, že neposlední příčinou dosavadního neveselého 'stavu
KA u nás jest vedle nedostatku zájmu hlavně nedostatek správného
pojmu a představy, jak by moderní KA měla vypadat. Stále se nám
jaksi .nechce opustit úlohu konservátora našich katolických spolků,
toho spolkaření, divadel, her ai pouti a vím já čeho ještě... Ale ano,
čte se i Písmo sv., konají se přednášky -_ všechno to je hezké, ale
uvědomme si, že to dnes nestačí, jak to- i cítíme; jetu ostatně také
hrozba Damoklova meče. -- Co -nám tedy chybí? Je třeba zavádět,
všude zavést výbojný, moderní typ Cardijnovy IOC, jež jest hnutím
specialisovaným, životným. A tu si přiznejme upřímně, že -_ přestože
jsme toho nemálo -o tom slyšeli - zůstává námto španělskou vesnicí.
Slyší-.ëlitak milý bohosl-ovec mluvit o IOC, pokládá to obyčejně za
exklusivní záležitost několika jednotlivců, jako je třebas záliba
v rybaření, v šachu či ve skautingu. Jaképak krámy, on je přece
starý Eskymák, aby sitak nevěděl s mládeží rady! --Tož, poradí si
třebas, ale hodil přes palubu zkušenosti a methodu úspěšného, statisícového hnutí, jež jde“ nezadržitelně na výboj.
ˇ
1
Proto se obracím předně na ty nečetné spolubratry v seminářích,
kteří věc chápou a případně už pracují postupem I-OC: informujte,
neúnavně zasvěcujte v rekreaci anebo i ve zvláštní-přednášžce všecky
své Ostatní spolubratry, aby si O tom získali názornou představu a
-opatřte jim informační brožury ze Slovenska. A všechny ostatní,
v seminářích i na kaplankách, důrazně prosím, aby se otevřeli tomuto novému způsobu činnosti a radim jim, (aby si obstarali pro
sebe i pro příští průkopníky ze zmíněných brožurek, zvláště ,,Schôdzka priekopníkov“ a „Anketa“ (expeduje Ústred. katol. kanc. vBratislave, Kapitulská 5); če-sky znám sešit „Jak začít“ Z r. 194v5.*): Myslím,
že by nebylo nemožné všem bohoslo-vc_ům dobré vůle rozjet se na
tyto prázdniny již ls předsevzetím zapracovat 2--5 průkopníků ve své
obci, městě. V každém případě musíme do toho uvést sami sebe,
abychom po vysvěcení dovedli účinněji (výbojnými prvky kontroly
vlivu a ankety) plnit úkol pastýřský, který dnes spočívá v hledání
ne jedné, ale spíše devětadevadesáti ztracených ovcí ze sta.
Nemohl jsem zde vše vykládat per longum et latum, ale už budete
vědět, jak se informovat. Jen třeba. jednat! Hora ruit! Zbude-li čas,
zahrajte si S mládežíwoleyball, udělejte výlet
5 tím lépe, ale nezapomenout, že hlavní bude, mít několik průkopníků, formovat elitu.
Závěrem jen upozorňují na málo využívaný způsob apoštolátu:
udržovat (písemný) styk aspoň S několika bývalými spolužáky a
s kamarády; dále, uložit peníze (jsou-li!!) do knih a brožur a soustavně je půjčovat -- zřídit případně i knihovničky kroužků.
*) V brněnskédiecési vychází ,,Průkopník katol. mládeže“ a je
vychová-váno a pracuje na 2000 průkopníků KA mládeže.
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Jen to jsem vám chtěl, drazí bratří, říci před prázdninami a očekavam, ze neco takového vám vnukne letos Duch sv.,. vanoucí v této
ødobě, 'naléhavěji a ,,moderně“. „Et renovabis faciem terrae! . .
Vladimír Sokol.
s

Praha --1 Litoměřice. O velikonocích l1tom`ěřičtí stanuli ve stínu litoměřıcké katedrály, aby
jposloužili jí a jejímu biskupovi
v době největších svátkůcírkevního roku. Teprve na Bílou sobotu se začali rozjíždět do svých
-domovů. “
`
' Do semináře jsme se vrátili 12.
dubna. Příští neděli jsme byli
u sv. Víta na pobožností za kněžský dorost, kterou měl sám ndp.
_~ar-cibirskup před lebkou sv. Vojtěcha.' 23. dubna byl přivezen
tento 'drahocenný ostatek do seminárního kostela, kde pak sloužil ndp. arcibiskup pontifikální
:mši sv. Večer po pontifikálním

požehnání ndp. generálního vikáře byla lebka sv. Vojtěcha odnesena za zpěvu žalmů do seminární 9 oratoře, kde“ byla ce-lonoční
adorace kněží a bohoslovců.-V sobotu ráno jsme po slavné mši sv.
doprovodili sv. Vojtěcha v superˇpelicích před seminář, odkud za
-zvuků Svatováclavského chorálu
»odjížděl do svého kostela na Novém městě pražském. V neděli
425. dubna bylo u sv. Víta zakončení svatovojtěšských oslav, které měl ndp. biskup Eltschkner.
ˇTéhož dnevečer byl v' semináři
promítán film: Píseň o Bernazdettě, který se všem vryl do
hloubi duše. 24. dubna-nás ndp.
kanovník Stříž seznámil s LaSalettou“ svou přednáškou se světelnými obrazy.
A pak přišly kruté časy pro
pollyfonní sbor, příprava májových pobožností.
'
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Ze semìnaru.

“

4. května zavítalndp. arcibiskup znovu do našeho kostela.
Tentokrát však ne k nám, nýbrž
k těm_ malým i větším, aby jim
udělil sedmero darů Ducha sv.
A tak vyrostla před našimi zraky nová řada bojovníků.Kristových.

'
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Zasloužilý předseda Fakultního
spolku katol. bohosllovců v Praze,
bratr Vladimír j,Pxudolf, se vzdal
ze zdravotních důvodů všech
svých funkcí. Ač neradi, přijali
jsme jeho resignaci. Za jeho obětavou práci Zaplať Pán Bůh!
Litoměřičtí bohoslovci zvou
všechny své spolubratry, 'zvláště
Z Čech, na Dny bohoslovců,
které se budoukonati ve dnech
30. června a 1. července vﬂpoutním místě Bozkově u Semil. Bude
to malá náhrada za sjezd bohoslovců, který se měl konat letos
v Praze. Poutí, spojenou se Dny
bohoslovců, chtějí litoměřičtí bohoslovci poděkovat Panně Marii
za jmenování svého nového arcipastýře a za znovuotevření litoměřického Semináře. Dá-li Pán
Bůh, zúčastní se Dní bohoslovců
i J.
ndp. biskup litoměřický
Dr Štěpán Trochta. Přihlášky zašlete do 21. června t.-r. na: Bohosloveckou jednotu Chlumčanský,
litom. bohoslovců, Praha XIX, Sadová 3, seminář.
České Budějovice. Než se rozjedeme na tříměsíční prázdniny,
utvořme si plán, -kterak je prožijeme. Polní či lesní práce, cestování a 'nějaká ta* pouť I nebo
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sjezd, myslím, že ještě není všechno, co se očekává od bohoslovců v době Katolické akce. Slyšel
jsem zajímavou větu: ,,Katolická
akce, to je především dobrý farář", který se neomezujepouze
na to, aby své ovečky pásl jen
na faře a stříhal, avšak který jde
za nimi a pracuje pro ně, aby

jim dal co nejvíce. Totéž bych
aplikoval na každého bohoslovce.
Budou exercicie. Máme ve svém
kraji a v okolí plno známých a
víme. k jakému stavu patří. Vy-

bídněme je a zprostředkujme jim
účast na duchovních cvičeních!

rovná skla“. Ke konci přednášející nám promítl barevné diapositivy, byla to slavnost Božího
Těla 'a „Hanácká svatba". Obzvláštního lesku této skvělé a_ zajímavé přednášce dodala přítom-

nost J. E. ndp. pana biskupa,
vsdp. kan. Msgre Boháče a vysoce
důstojných pánů představených
a profesorů.
Druhým vzácným hostem byl
u nás P. Gabriel, ředitel „LegioAngelica“ z Prahy, který promluvil O potřebě a nutnosti vý-

vot. Nemohli bychom se také vě-

chovy `ministrantů, jak může
kněz navázat styk s chlapci a
hlavně jak si může tento styk
udržet. P. Gabrielpřivezl s se-

novat mladým v SKM nebo ve

bou také úzký film. -- Byly to

formě Katolické akce mladých?

dokumentární záběry Z ,,ministrantské university“, která byla

Tam se zrodí nový katolický ži-

.,Pochopíme svou ~misijní povinnostljako kněží, když ji ne-

pochopíme v semináři.?“ četl jsem
v třetím čísle ČKB. Nuže. dokud
se ještě těšíme seminářskzř: přízni,

Zkusme, k-olik je to práce, kolik
Boží pomoci si nutno vyprosit
k tomu, aby se úhor v jediné lidské duši změnil v (úrodné pole.

lonio prázdninách na Křemešníku a záběry
svatovojtěšských
oslav.
_
1 '

Zvláštní oblibě se těší od svátků velikonočních v našem semináři sport. (Na Woleyballovém
hřišti se Stále v době rekreace
hraje a neporazitelné jeproza-

Snad potom pochopíme situaci

tílm družstvo kvarty. 'Mimo Ito

svých bratří v misijních zemích.

chodíme i na hřiště hradecké

Ostatně u nás na tom-nejsme
o mnoho lépe.. Také nesmíme zapomenout, že budeme pracovat
na takové vinici, jakou nám pře-

dají naši předchůdci. A nešlo by
na tom ještě něco změnit, nežli

orlovny. Právě v' měsíci květnu

zahajujeme s laskavým svolením
vysocedůstojných pánů představených třetí automobilový kurs
Ť- opět 16 bohoslovců. Využívá-

Mladého. který k nám *promluvi.l

me pilně laskavého svolení představených a snažíme se pokud
možno, abychom všichni uměli
jezdit autem. 1
_ Významným dnem v našem semináři byl první a druhý květen.
Konal setu totiž za vedení P.
Gabriela první ministrantský
kurs v naší diecésí, při němž vypomáhalo 10 bohoslovců. Sjelo se
asi. na 200 chlapců a 1. května
měli vseminářislavnostní slib a

dvě přednášky: ,,Oko nejen do
duše, ale i do těla okno“ ---v,,Ča-

niž

nás vysvětí?

“ ˇ

l.Odloživše jakoukoliv osobní
prestiž a S _ctností opatrnosti, pamatujme, že Dobrý „pastýř nás
potřebuje jako nástrojů. Proto
se nevzpírejme! _
Boh.
` -Hradec Králové. Ke konci dubna jsme uvítali ve svém středu
odborného očního lékaře MUDr

2. května slavnou mši svatou, při

.naši

bohoslovci

přednesli
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„Missa in honorem S. Joan. Nep.“
od St. Macha. Odpoledne jsme
prožili slavnostní okupaci. To
byla salesiánská dechová kapela,
30 chlapců Z Pardubic. Chlapci
účinkovali na ministrantském
sjezdu a přišli také i. nám Zahrát.
Po malém občerstvení se s námi
rozloučili. Pozvali nás na footballový zápas a bojíme-li 'se snad
porážky, máme přijet alespoň na
pardubický perník.
'
2. května byla také valná hromada Brynychovy jednoty, při
níž se konaly volby nového vý-

boru. Schůze měla slavnostní ráz,
neboť při ní bylo uděleno čestné
členství našemu vzácnému příznivci Msgru ThDr ]os. Buryškovi, vicerektoru zdejšího semináře., a zasloužilým předsedům
dp. Sýkorovi, dp. Císařovi a dp.
Lukešovi. Předsedou byl Zvolen
obětavý pracovník ThC Mír. Paclík. Na valné hromadě byl přijat
S velikým porozuměním návrh
Msgr. Dr Buryška, který byl celé

S-chůzi přítomen a -se zájmem sledoval celý-průběh a který všemožně podporuje práci Br. jednoty, aby byl ustanoven liturgický kroužek, jehož vedením
byl pověřen kol. ]os. Falta, obětavý pracovník Lcg=io-Angelica.
Přejeme všichni nově zvolenému
výboru hojně Božího požehnání
a zdaru“ ve spolupráci se všemi
-čsl. bohoslovci.
A
i
Pro misijní a unijní práci v našem seminářit vybral býv. referent kol. Dostál Zájemce Z jednotlivých tříd, kteří by ve svých
ročnících propagovali zájem o
otázky misijní a unijní. Ti se zaváz-ali,» že každý Z nich obětuje
jeden den v týdnu své modlitby
a oběti a zvl. mši sv. se sv. přijímáním na úmysly misijní a
unijní. Bohoslovci III. roku pracují na sborníku pro misijní aka-

demie. Alespoň část by ještě
chtěli vydati cyklostylem do konce ro-ku.
V intencích sv. Otce jsme pořádali v neděli 9. května „Den
východu“. S velikou ochotou přijel již v sobotu odpoledne P. Josef Vaněčka T. J. Z Velehradu.
V neděli ráno obětoval slavnou
mši sv. východního obřadu za
návrat odloučených bratří do
Církve sv. Odpoledne nás v zajímavé přednášce upozornil na
rozdíly obřadu řeckokatolického
(jak se celebruje na východním
Slovensku) a obřadu. jaký je“
v Rusku. Naše práce pro sjednocení v přítomné době je budit
zájem o sjednocení u věřících a
vychovávat kněžský dorost, abychom. měli dosti kněží. kteří by
chtěli pracovat pro sjednocení, až
to bude možné. Ukázal nám též
několik diapositivů Z liturgie'
v Russiku v Římě, kde sám také
studoval. Náš íotoreferent Loubek pořídil při ranní bohoslužbě
několik záběrů Z východní liturgle.

`

kroužků.

“`

1

V

`

Olomouc. Pro nedostatek příhodného času bude míti Stojanova lit. jednota valnou hromadu
až v pondělí svatodušní, na níž;
budou zvoleni noví funkcionáři
pro další Správní období. aby po-«
kračovali v započaté práci na
poli sebevzdělání aﬂ .Sebeposvěce-~
ní. A jako každým rokem tak i“
letos podáváme přehled činnosti
v uplynulém období, abychom
zhodnotili a ocenili práci jak výboru tak i jednotlivých kroužků.
poněvadž hlavní těžiště práce
v jednotě spočívá v činnosti'
í

Nynější výbor přes nepřízeň“
okolností může vykázat dost velkou činnost. Vypracování nových
Stanov, úprava archivu, .připra›
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vení sborníku „Dny práce a utrpení“, jehož vydání nám ztěžily
nové těžké' poměry, uspořádání
Stojanova musea a uspořádání
Slovanské knihovny -- to je jen
velice stručný výpočet práce výboru Iednoty. Neméně horlivě
v rámci daných možností pracovaly i kroužky, ačkoliv těžko lze
rozvinout větší aktivitu v době
tak málo příznivé jakékoliv spolkové činnosti. Plno rušivých vlivů adojmů často různorodých
zaměstnává téměř veškeren volný čas. Hodinami přednášek na
fakultě jsou snad všechny ročníky přetíženy a proto je velmi
těžko žádati o poslední zbytek
skroınného volného času. Členové Cyrilometodějského kroužku
za obětavého vedení br. východního obřadu nacvičili moleben
ke sv. Josafatu, který byl proveden v předvečer svátku tohoto
mu-čedníka Unie. Při přednášce
se světelnými obrazy, kterou měl

několik přednášek a debat o jocismu a jeho pracovních methodách. Činnost pěveckého sboru
lze rozdělit na dvě části: vnitřní
a vnější. Vnitřní činnost je vyplněna pravidelnými zkouškami
vždy ve čtvrtek dopolednepro
celý .sbor a jednotlivé hlasy mívají krátké zkoušky v neděli,
v pondělí, úterý a středu. Ovoce
této drobné a vytrvalé práce ukazuje pěvecký Sbor v části vnější,
kdy předvádí své nacvičené sbory a zpěvy jak v seminární kapli,
tak i na veřejnosti. Nejmladším
kroužkem je kroužek filosofický,
který byl Založen na popud nynějšího
arcipastýře.
Členové
kroužku se zabývají ve svých
debat-ách a přednáškách hlavními myšlenkovými proudy .dnešní
doby: .l\/Iaterialismus, existencio.nalismus a personalismus. Doufáme, že příští výbor bude již
pracovat za klidnějších poměrů.

P. I. Vaněčka T. I., O činnosti

Košice.-Dňom 1. februára 1948
S pomocou Najvyššieho začali
Sme II. semester. PI-ednášky a
vôbec celý život V našom seminári sa miešal v znamení skorého
odchodu štyroch bratov-ordinandov, odchádzajúcich do vinice
Pánovej. Na ich po-čest usporiadal náš bohoslovecký Samovzdelávací krúžok rozlúčkovú akadémiu za prítomnosti vdp. p. rektora a ostatných vdp. predstavených. Po sborovýchpiesňach a
recitáciach v mene nás všetkých
rozlúčil sa br. Majančík, ktorý
v svojoin prejave vyzdviholfkrá-t
Su, ale zároveň aj veľkú zodpovednost kňazského stavu. Nato
jeden Z bratov ordinandov podakoval sa za podarenú akadémiu a
vyzval nás, aby sme im pomáhali
v boji o duše svojimi modlitbami.
Touto akadémiou Začal svoju činnost v druhom semestri náš sa-

vých. ústavu Rusika v Římě, se
členové kroužku zvlášť postarali
o technickou výpomoc. Moleben
k Panně Marii byl přezpíván
v Mar. kapli ve svátek Neposkvrněného Početí.
Lit. kroužek ve svých týdenních schůzkách se zabýval četbou
ukázek francouzských autorů
(Barley, Bloy, Psichari) a pořá-

dal debaty o význačných knižních novinkách. Ie třeba připomenout jeho obětavou činnost ve
vedení Bakaláře. (Pozn.: Bakalář
je skřínka, umístěná na stěně
bohoslovecké čítárny, kde mají
býti vylíčeny, pokud možná vtipným způsobem, seminární-i světové aktuality.) Činnost sozc.-iologického kroužku směřovala -vado-

bě do hlavních psrfázdnin zvlášť
ăšve 'S-'t-ııdiuzz.
.p-robliémů.
V době zimní bylo uspořádáno
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movzdelávací krúžok Sv. Jána
Zlatoústeho, založený r. 1925
univ. profesorem Dr Alex. Speszom. Krúžok krásne prosperoval
až do maďarskej okupácie Košíc
3. okt. 1938, kedy bohoslovci zo
slovenských časti košickej diecézy odišli na štúdia do Bratislavy
aich odchodom zanikol aj literárny krúžok. Po oslobodení Košíc r. 1945 znovu začal svoju činnost, v ktorej sľubne pokračuje.
Každý mesiac sa konajú 1--2
pracovně schôdzky s prednáškami Z odboru filoZofie,psychologie,
sociologie, liturgiky ako aj iných
odborov. Spevácky sbor nášho

spišských bohoslovcov zo Sp. Kapituly. Spolu s nimi sme si prezreli krásy Košíc: gotický dóm
sv. Alžbety, historické a technické múzeúm a iné.
9
.
Práca nášho krúžku nevyčer-

páva sa v literárnom odbore. ale
aj

v

iných, . najmä

športovom.

Usporiadali sme majstrovstvá
v“ tenise a_ vo volejbale. Nezabúda sa ani na zábavnú stránku.
Mali sme niekoľko filmových
predstavení, ktoré nám predviedli
naši bratia od ,,kamery“. Najviac
však sa venujeme štúdiu lebo ka-

tolicizmus potrebuje vysokovzdelaných kňazov. Kde kňazstvo ne-

krúžku spestruje program viac-

bolo vzdelané, tam náboženstvo a

hlasnými spevmi. Tiež viacerí
bratia prispievajú k programu
prednesmi vlastných básní- Brat
Jozef Tóth prednieısol svoje básne .aj na slávnostných verejných
akadémiach, ktoré boly usporiadané V dominikánskej sále „V6“
ritas“. Okrem rozlúčkovej akadémie usporiadal náš krúžok ešte
slávnostnú iakadémiu dňa 12.
marca 1948 na po-čest' 9. výročia
korunovácie Sv. Otca Pia XII., na
ktorej okrem spevného čísla a
recitácie bola aj prednáška,
v kto-rej brat prevdnášatel' Andrej
Varga načrtol zkrátka život a`význam Sv. Otca pre celé ľudstvo.
Tiež sme vystúpili aj _na verejnej
sl'á,vnostnej`í akadémii dňa 14.
mája vt. tr. na počest matiek zaspievaním štvorhlasnej polyfonickej skladby: ,,Supplicationes
ad B. M. Virginem“ od Palestrinu. Spev .cvičil a viedol vdp. Dr

mravnosť upadaly. Svätodušnou
vigiliou sa uzavrel prednáškový
cyklus ll. semestra a po štvortýždňových preparáciach dňa 13.
júna ,-sa u nás radostně rozhlaholí slavnostně: „Te Deum“..kto-

Anton.. Harčar; Tú istú skladbu

sme-zaspievali ajv kaplnke pp.
jezuitov Z príležitosti tridua nových. svätcov S. J.: Jána de Britto
a Bernardina Bealino.
1
Náš krúžok udržuje čulé styky
so všetkými semınármi Slovenska, čo dokazuje návštěva br.

ré bratom Z nižších ročníkov o-

známi, že sú O rok bližšie k vysviacke a bratom ordinandom
zas, že o dva týždne, 27. Vl. 1948

ich vysvătia za kňazov košickej
diecézy, čím sa zvăčší počet kňazov našej diecézy o piatich. Tak
sa spíni túžba, nám všetkým
vlastná.

Oborıste.
Po
semestrá ních
zkouškách, kterým předsedal nejdůstojnější P. Provinciál Dr Fr.
Suchomel a rektor pražské koleje P- Emanuel Mysliveček, rozVUV

V

1

É
I

proudil se V našem ústavě zase

čilý život. 3. února vyslechli jsme
přednášku prof. Venhody o gregoriánském chorálu a českém
zpěvníku. Po přednášce se pak
rozvinula mezi panem profesorem a bohoslovci živá diskuse.
v Na oslavu masopustního čtvrtku pro osvěžení všech zahráli
ochotníci veselohru „Advokát“ od
Corsifho, přeložil Dr Čeněk To`
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míško. Divadlo bylo též narozloučení is našimi novokněžími,

kteří následujícího dne odjíždělí
do misijních domů.
j
8. února uvítali jsme ve svém
středu našeho generálního konsultora za slovanské provincie,

Poláka P. Schranta, který před
odletem do Říma, do generálního
domu naší kongregace přijel se

na nás podívat. Na oslavu vzácného hosta byla zazpívána ope-

reta „Ostří hoši“. Po představení
nám -P. konsultor vykládal o utrpení našich polských. kněží za
okupace (ve Varšavě vyvraždili
Němcívšechny naše členy). Také

se zmínil ,o dnešním, stavu polských katoliků.
20. února a 7. března odjeli naší

bohoslovci do Prahy, kde obdrželispolu s pražskými bohoslovci nižší a vyšší svěcení.
27. února byla předvedenadisputace Z. kánonického práva na
thema: Základem trestního práva

je spravedlnost,-měrou užitečnost
trestu.
. › .
~
Ve, Svatém týdnu ˇ začaly sv..
exercícíe pro ty, kteří nebyli
svěcení.
t .
2. dubna uspořádal spolek bo-ˇ
hoslovců „Liga Eucharistíckého
Srdce Páně.“ akademií ke ctí Božského Srdce -Páně na oslavu čtyřícátého výročí založení Ligy.
Zakladatelem je zemřelý Dr Miklík. Program akademie byl tento:

Akademií zahájil proslovem prefekt Ligy Jan Zemánek. nathema: ,,C._tyřícet let Ligy Eucharíst.

Srdce Páně.“ Potom. bohoslovci
zazpívali sbor "O Deus (Kothe).
Dále přednesena báseň ,,Srdce

Páně“ od VI. Hornova., promluva
„Srdce Páně záchranou moderního lídstva“ (M. Pxusnačok). sbor

„Kristus tv Hostíí“ (Dušek-Říhovský), báseň „Maják“ (M. Vlček),
řeč „En-charístíe ve spojení S úsJ:

ctou Srdce Páně“ (J. Saller), báseň „Ó šťastné květy“ (sv. Alfons), sbor „O esca víatorunı

(Zoller). Akademií byli všichni.
posluchači nadšení a roznícení
znovu k horlivě úctě “-Božského*
Srdce.

“

“

3. dubna poctili nás svou návštěvou bratři Ba-sılíánı Z praž-

ského semınáře. Zastavili se tm
na cestě ze Sv. Hory.
s
6. dubna založena v našem ústavě dobrovolná ranní čtvrtho-

dinka. Odbývá se před snídaní
na hřišti v zahradě.

~

21. dubna zahájil u nás činnost
,,Debatní klub°°, který chce prohlubovat V týdenních debatách

otázky školní í mimoškolní a přípravovat na praktickou apologií.
Pro květen nás čeká radostná

práce: účast“ při jubílejních 'oslìa-}
vách na Svaté Hoře.

Í '

.

ˇ/

Rım. -- V sobotu 21. února příjali v Lateránské basílíce'kněžské svěcení čtyři čeští jáhnové.
Primiční mše svaté slavili novokněží druhého dne. Josef Hrbata
v kapli koleje, Bohumil Kolář
u Panny Marie Větší, Vítězslav
Koza u svatého Petra ve 'Vatikáně a Jan Veselý; u svatého
Ignáce. O čtrnáct dnů později, na
čtvrtou nedělí postní, jsme ko-

nalí akademií na počest svatého,
Otce. Svou účastí nás poctil pan
kardinál- Marmaggí, Prefekt Kongregace kozncílů, bývalý nuncíus.
v ČSR. Příští pátek a sobotu se
,konaly vždy půl dne misijní schůze cízích, semínarístů v Římě,
jichž se čínně zúčastnili ízástupcí našeho misijního kroužku.
.Velikonoce jsme prožívali opravdu liturgícky. Kromě všech

obřadů, konaných v domácí kaplí
jsme měli bohatou možnost zúčastnítí se obřadů v nejrůzněj159

ších kostelích římských. Na velikonoční neděli jsme byli mezi
statísící těch, kteří se sešli na svatopetrském náměstí a v jeho nejbližším okolí, aby vyslechli řeč

svatého Otce a dostali požehnání
Urbi et Orbí. Na velikonoční úterý jsme podnikli pěkný- výlet do
Ostíe. Na Bílou neděli jsme byli
opět ve Vatíkáně, tentokrát u příležitosti blahořečení Fra Beníldo,
z kongregace školských bratří.
Ä K svátku svatého Vojtěcha jsme
připravili pro vatikánský rozhlas
zvláštní j upomínkový .pořad na
ukončení svatovojtěšského roku.
V úterý posvatodušní jsme si udělalí druhý výlet, tentokrát do
Tivoli.

ˇ

.Péčí mons. rektora Ferdinanda
Bovedy jsme mohli v době od
počátku školního roku vyslechnout pěkný cyklus přednášek O
Katolické akcí. Přednášeli kněží
í laicí. Na prázdniny -máme slíbeno celé tríduum o K. A.
V sobotu 22. května bylo posvěceno na podjáhny pět nepomucenistů. Jeden Z ních, olomoucký kolega Vojtěch Vičánek,
bude ještě na konci tohoto školního roku vysvěcen na kněze. Je
to náš budoucí prefekt pro příští
školní rok.

'

Štaud. 9

SL] Mariánskou akademií s přednáškou P. Josefa Hinterhölzla
„Panna Maria v životě bohoslovce a k'něze`Ť'. Ostatní náplň akademie byla zaměřena ke slovům

Panny Marie, jež pronesla při
zjevení v La Salettě. .-- Na svatodušní pondělí jsme vykonali
všichni tradiční mariánskou pout :
jedna část bohoslovců byla letos
na sv. Hostýně ia druhá část na
Vranově.

.
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Cyrílometodějský kroužek pokračoval vi uplynulém období
v cyklu .přednášek o vých. Církví.
Poněvadž se přednášky těšily
značné pozornosti, je v úmyslu,
po propracovaní a vecnem uspořádání je vydat s pomocí .Boží
vbudoucnu tiskem. -- V“`druhé
polovině. dubna uspořádal CM-

kroužek Dies orientis. Bohoslovci
měli 17. dubna možnost zúčastnit
se východních nešpor ,v alumnátní kapli ˇDruhého dne pak
byla východní liturgie. Nešpory
í mši svatou konal P. Krajcar
T. J. Na odpolední akademii, které

se zúčastnil J. E. nejd. p. biskup
Dr Karel Skoupý, měl zajímavou
přednášku o unžíonismu J. M. Dr
Fr. Jemelka, Ă ústřední tajemník
ÚACM. Tento den modliteb za
naše východní bratry jsme ukončílí svátostným pontifikálnímpo-

Brno. Sušilova liter. jednota
uspořádala 28. dubna přednášku,
na níž promluvil vicesuperior P.
Josef Soukop po pastoraci mládeže; zvláště zajímavá byla statistická zpráva o eucharístíckém
stavu farnosti v brněnské diecésí.
-- Vnedělí 23. května uspořádala

žehnáním J. M. pana preláta. Pří
celém Dies oríe-ntís účinkoval
alumnátní pěvecký sbor.
Nechceme zahálet ani o prázdninách
a proto se sejdeme na několikadenním kursu, na kterém chceme
prohloubit své cyrilometodějské
vědomosti.

I

Nikdo totiž' není moudrým, nikdo věrným, nikdo větš_ím,v než
křest-an; nikdo pak není křesťanem, _le›č ten, kdo vytrval az do
konce.
(Tertulianz De praescrıpt. haeret.)
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