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Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
pod ochranou bl. Panny Maríe.

, 
' Zakladatelé a pořndatelé;

.1, M. ndp. arcibiskup<lr. Ant. Cyr.StoJnn, 
Ad. Jnšek, katecheta v lvomfřPi, 

dr. I'r. Ilrnchovský, sekretář v Olomouci.

Zahrádka cyrilometodějská.
(Podává dr. Ant, Cyr. Stojan, předseda ústřed, výboru „ApoSlohltu .sv. C, a M. 

pod ochranou bl. Panny Marie".)

Sv. Cyril a Metod přicházejí na Moravu.
(Další část.)

Přepamátný n převzácný rok příchodu sv. apoštolů miňicli nn. 
Moravu do velkomoravské říše! Byl to rok převratu všech pře
vrátil v naší vlasti nejvzúcnější. Nižádný rok a,ni před tím a,ni potom 
nepřinesl tolik požehnání, tolik milostí předkům mftim. O dobo zlatá! 
O dobo cyrilometoděiská! Tu předkové nnší, národ nás, vštípen v pravý 
vinný kmen — v Krista. Nebe snížilo se k národu, nové posud ne
vídané směry zavládly u něho. Světlo Kristovo zazářilo a osvěcovalo 
cesty pravdy věčné předkům našim. Splnila so slova,: „Ejhle, vše 
činím nové.“ Uskutečněno slovo sv. Augustina: „A nepokojné jo 
srdce, dokud neodpočívá v Bohu!“ Pán stal se pokojem a klidem 
jednotlivce a celého národa. Kdož vyváží všechny poklady přinesené 
s věrou!

Víra, která pohanské pouště obrátila v ráje, která prokvasila 
jednotlivce i celé národy, přichází k nám. Víra,, která nasela po 
široširém světě tolik dobročinných ústavů, tolik sirotčinců, tolik 
chorobinců, tolik chudobinců, která postavila tolik domů lásky, ne
mocnic nepočetných, slaví vjezd do vlasti naší., Víru, která posvětila 
všechny zájmy a záměry, která posvětila a /ušlechtila všechny poměry 
společnosti lidské, vpouští kořeny do národa našeho. I třeba v ra
dostném vytržení zvolali s Písmem sv.: „Ó jak převzácné jsou nohy 
zvěstující pokoj, zvěstující spásu věčnou!“

Kdysi ptali se proroka: „Je tvůj příchod pokojným ?“ „Pokojným,“ 
zněla odpověď prorokova k rozradostněnému lidu. Nebylo třeba před
kům našim tak se tázati. Nesou kříž. Toť znamení pokoje a míru, 
tof znamení útěchy a radosti, tof znamení lásky a trpělivosti! ToC 
znamení, by výhost dána všemu, co kříži se příčí. Nesou první knihu,
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počátek vzdělání a osvěty pravé. Rada spisovatelů takto co nej
důstojněji zahajují a základ kladou k literatuře a to dlouho a dlouho 
panenské, jak druhdy mohli jsme říkati.

Přeškoda, že neznáme zevnějších okolností, za kterých přišli 
sv. apoštolé. Přeškoda, že neznáme města, kde první kroky učinili 
ve vlasti naší. Jako druhdy křižáci poklekli na místě, na němž uviděli 
sv. zemi, a jako zlíbali zemi, podobně i my bychom zlíbali zemi, kdež 
stanula po prvé noha sv. Cyrila a Metoda ve velkomoravské říši, 
odkud ve vzdáli ukazován směr k posvátnému Velehradu.

l)le literatur Bulharska, Macedonie a Srbska vyšli apoštolé naši 
z Cařihradu z jara. Cestovali koňmo v sedle s posly Rostislavovými 
asi na Odrin, Plovdiv, Srjedec, Níš, Bělehrad, přes Srjemsko do 
Salavaru, po východním břehu Blatenského jezera na Ostřihom, Nitru 
atd. Po několika týdnech na začátku června 863 přišli na Mor vu. 
— Na jistém hradě ve Vídni zobrazeny jsou jinotajem všechny hlavní 
řeky bývalé říše rakouské. Řeka Morava tam znázorněna děvčetem 
usmívajícím se, které drží v rukou snop obilí a srp. Toť znak úrod
ných niv moravských. — V době, kdy vše se vlnilo obilím, kdy krásné 
růže kvetly, kdy vše bzučelo a ptactvo šveholilo, kdy Boží příroda 
hávem nejvzácnějším byla přkryta, přicházejí věrověstové naši. Při
pomínají si zajisté slova Spasitelova u studnice Jakobovy: „Aj,pravím 
vám: „Pozdvihněte očí svých a podívejte se na krajiny, že jsou už 
bílé ke žni.“ (Další část)

000
Ad. Jašek:

Arcibiskup dr. Ant. C. Stojan — tvůrce 
Apoštolátu sv. Cyrila a Metoda.

Radujme se a blahoslavme Pána Boha, že vyslyšel prosby lidu 
věrného a splnil přání kněžstva a dal nám v nejtěžší chvíli za vůdce 
a pastýře duchovního: životem, charakterem, činností, vlastnostmi 
ducha a srdce nejvzácnějšího, nejobětavějšího, nejlepšího a nejob'í- 
beaějšího syna církve katolické ve vlasti naší — že jsme dostali 
tvůrce Apoštolátu a spoluzakladatele a redaktora tohoto časopisu, 
nejdůstojnějšího pána dra Ant. C. Stojana za metropolitu moravského, 
když byl 10. listopadu 1920 jmenován od sv. Otce arcibiskupem 
olommkým.

Již před 10 lety vydali jsme krátký životopis tohoto apoštola 
Moravy a dnes nebudeme se rozepisovati ani o jeho apoštolské čin
nosti v duchovní správě, af působil jako kaplan v Příbore nebo jako 
farař v Dražovicích a jako probošt v Kroměříži, ani o jeho vzácné 
stálé péči o nesmrtelné duše Dašich krajanů usedlých ve Vídni a vy
stěhovalých v Německu, když mezi nimi horlivě misionářoval, lámaje 
jim chléb života v rodném jazyku, ani o jeho bezpříkladné, obětavé, 
nezištné, všestranné činnosti poslanecké, již zastává bezmála čtvrt 
století jen pro dobro všech, kdož pomoci jeho potřebovali, ani
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Nový metropolita moravský, msgr. dr. Ant. Cyr. Stojan, 
arcibiskup olomucký.
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o vzorném, ctnostném, svátém dle víry a přesvědčení životě jeho kněž
ském, ani o jeho příslovečné štědrosti, že po celý kněžský život 
rozdával, sám maje nouzi, ani nebudu se zmiňovati o jeho nesčet
ných schůzích, kázáních, přednáškách, které konal po celé Moravě 
a mimo ni na přečetných místech, ani nemluvím dnes o jeho ryzím 
českém a slovanském smýšlení, kterého nikdy nezapřel a kterým 
národu mnoho prospěl, aui o jeho lásce k Sv. Hostýnu, jejž z po
nížení pozvedl k netušené slávě, takže jeho přičiněním stal se 
ozdobou Moravy a prvním poutním mariánským místem vlasti naší, 
ani nemám na mysli bezpočetné cesty jeho, které vykonal pěší, 
vozmo a vlakem v horlivosti poslanecké a kněžské z lásky k Pánu 
Bohu a bližnímu.

Jen několika slovy nastíním zakladatelskou a propagatorskou 
činnost nejdňst. p. arcibiskupa dra Stojana při Apoštolátě sv. Cyrila 
a Metoda, o jehož založení, účelný postůj), rozvoj, zvelebení, zlido
věni a zdomácnění získal si předních zásluh, jsa jeho spolutvůrcem, 
udržovatelem a živitelem.

Již jako bohoslovec pojal a vydatně živil vznešenou myšlenku, 
uskutečniti jednotu víry u národů slovanských. Snahy velikého papeže 
Lva XIII projevené nám Slovanům ve věčně vzácném okružníku 
„Vznešený úkol“ a památná pout římská na poděkovanou za přízeň 
sv. Stolice k Slovanstvu rozohůovala nadšeué srdce Stojunovo a 
urychlila úmysl jeho již dříve pojatý, založiti spolek, který by pěstil 
ideu cyrilometodějskou a dovršil vznešené dílo sv. apoštolů slo
vanských.

Nebylo nadšenějšího roku pro tuto ideu nad jubilejní rok 1000- 
letého výročí úmrtí sv. Metoděje 18«5. Na věčnou pamět měl býti 
zřízen trvaly živoucí pomník, jenž by budoucí pokolení upoinínal 
na požehnané velehradské slavnosti toho roku a hlásal nehynoucí 
vděčnost lidu věřícího sv. apoštolům slovanským. Ono radostné, 
ve všem světě slovanském nadšeně oslavované jubileum, mocně do
jímalo a v nitru podněcovalo přání, ba přímo nutkalo k založení 
spolku, jakým později se stal „Apoštolát sv. Cyrila a Metoda pod 
ochranou blahoslavené Panny Marie“. 12. června 1885 na Velehradě 
napsal P. Stojan na kvap prosbu J. Eminenci kardinálu Ftirsten- 
bergovi, aby vyprosil pro myšlenku Apoštolátu Božího požehnání. 
V dopise nastiňuje účel Apoštolátu slovy: „Radujeme se z daru všech 
darů nej vy hornějšího — ze sv. víry, slavíme významnou slavnost 
a proto z vděčnosti hodláme zřídili Apoštolát sv. Cyrila a Metoda 
pod ochranou Matky Boží, jehož účelem by bylo tile úmyslu sv. 
Otce: modlili se za sjednocení našich spolubratrů a hmotnými pro
středky a skutky podporovali katolíky národa vlastního a sv. Stolici 
podporovati v misionářství u národů slovanských.“

Když 18. srpna 1885 na schůzi horlivců cvrilometodějských 
na posv. Velehradě byl podán a schválen návrh stanov Apoštolátu 
od P. Krátkého, ujal se věci velmi horlivě P. Stojan, poněvadž 
farní duchovenstvo velehradské bylo příliš zaměstnáno slavnostmi. 
Dal stanovy Apoštolátu otisknouti a rozeslal je po všech farnostech 



moravských s prosbou o dobrozdání, dodávaje v přípiso: „Vzdávali 
jsme díky srdcem i ušty při pobožnostech a, poutích (o jubilejním 
roce), nejvíce na posv. Velehrade'', Není však dokonalý vděk, který 
se obmezuje na city, slova, poutě, dokonalý vděk požaduje skutků, 
obětí. Že lid náš jest schopen i skutky a oběťmi prokazovala vděk 
sv. Cyrilu a Metodu, toho jest zřejmým důkazem stkvoucí obnova 
svatyně velehradské. Přinesli jsme tím časovou, místní oběť: ta 
však nestačí; jest třeba stálé organisovanó obětavosti k zachování, 
obživovaní a rozšíření sv. víry katolicko a apoštolské, kterou sv. 
Cyril a Metod u Slovanů založili a od které pak většina so odtrhla,“ 
Prosí pak své spolubratry, aby myšlenku apo.šlolálni schválili a jí 
se ujali.

Když nesčetné překližky stavěly se v cestu Apoštolátu a pře
mnozí vzdávali se vůbec naděje v jeho uskutečnění, byl to popředně 
P. Stojan s droin Sclinoidrom, kteří ničeho neopomněli, aby spolek 
byl založen.

Na vídeňský katol. sjezd r. IBM) sezvali zároveň s P, Vyky- 
dalera, tehdejším farářem velehradským, četné horlivou cyrilometo
dějské vysokého i nízkého kléru téměř z celého llukouslfii, aby 
myšlenka Apoštolátu stala se majetkem všech u otázka, jeho byla 
konečně rozhodnutu. Schůzi a poradu zahájil jednatel P. Stojan, 
Schůze ta bvia. též rozhodující ke konečnému založení Apoštolátu 
a velevýznamuá, neboť, jak podotkl ku konci předsedu hrabě Tar- 
noevski, universitní profesor z Krakova, „přítomní podnikli, velikou 
myšlenku nedozírného dnes dosn.hu pro církev a Slovanstvo".

Na ustavující schůzi Apoštolátu 1. srpmi 188!) byl zvolen P. 
Stojan jeho jednatelem. Na jeho bedrech spočíval veškerou rozvoj 
Apoštolátu. A ujal se ho s celou ideální duší svou. Obstarával 
všechny četné práce, které souvisely s l.ak rozložitým spolkem, 
a pečoval o všestranný rozvoj Apoštolátu. Nejen že to vše konal 
úplně zdarma z lásky k Pánu Bohu a slovanským apoštolům, nýbrž 
na běžné potřeby vždy sahal do vlastní kapsy amnohdy i hluboko. 
Jeho přičiněním byly záležitostí Apoštolátu v llímčj uspořádány a 
spolek sám odporučen, což se stalo ústy ,1. Eminence kardinála Moči- 
slava Ledochowského, praefekta kongregace de Propaganda hide. •—

Dr. Stojan nedal si ujití žádné příležitosti, all to byla kázání, 
pouti, schůze, sjezdy nebo články v novinách, aby neuváděl ve zná
most a neodporučoval Apoštolátu a nezískával mu nových členů.

První slavnostní schůze a pout Apoštolátu byla pořádánu r. 189<k 
a vydařila se nad očekávání velkolepě. Že duší její byl P. Stojan, 
netřeba připomínali. Od té doby koná se každoročně koncem, čer
vence nebo počátkem srpna slavnostní schůze Apoštolátu, při níž 
dr. Stojan podával vždy jednatelskou zprávu za uplynulý rok.

Jako jednatel Apoštolátu obrátil se s prosbou na všechny ordi- 
nariáty bývalého Rakouska a americké, kde přebývají Slované, aby 
dovolily zavěsti Apoštolát mezi věřícími. Než, ač rakouské neod
mítly spolku a význam jeho některé pěkně pochválily, přece pro 
různé důvody nebo podobné spolky neuznaly za výhodné jej zavá-

dosn.hu
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dětí. Toliko americké ordinariáty povolily aj přičiněním P. Molitora 
byl zaveden v Chicagu. tWlW

R. 1894 řečnil a přimlouval se s křižanovským děkanem drem 
Schneidrem o zavedení Apoštolátu mezi Poláky na katol. sjezdě 
v Krakově a r. 1896 vypravil se na rusínské slavnosti do Lvova, 
kde konala se 3001etá památka sjednocení s církví katolickou. I tam 
Sířil myšlenku cyrilometodějskou a Apoštolátu. O témže předmětě 
mluvil na I. sjezdě československém v Brně, na V. v Hradci Králové 
a na VI. v Olomouci. R. 1897 sestavil první ročenku o Apoštolátě.

Dávné bylo přání dra Stojana, aby Apoštolát měl svůj časopis. 
Chtěl jím myšlenku cyrilometodějskou učiniti majitelem, účastníkem 
a průkopníkem široké kruhy, aby dílo bylo mohutnější, trvalejší 
a přitažlivější a nezaniklo s osobami. Zamýšlel vydávati buď časopis 
nebo aspoň spisky o ApoštoLtě periodicky, ale venkovská farka 
vzdálená od knihtiskárny a pak nedostatek času nedaly v Dražovi- 
cích dozráti touze.

Teprve v Kroměříži bylo dávné jeho přání splněno. Pamatuji 
se dodnes, jak s celou duší schválil, přijal za svůj a podporoval 
návrh pisatelův o založení časopisu. Měl opravdovou radost, často 
o časopisu mluvil, dával si předkládali obsah prvních čísel, udával 
adresy, jež jsme několik večerů psali, kam časopis posílati, a tázá- 
val se po všem, co s ním souviselo. Zaváděli jsme šekové konto 
u spoř, pošt- úřadu. Jako kmenový vklad musí bytí složeno 100 K. 
V celém proboštském domě nemohli jsme těchto 100 J< sehnati, 
proto vytáhl odkudsi cenný papír — byl to dar pro družstvo Vele
hrad — a poslal mne vypůjčit za něj 100 K v bance. S takovou 
nouzí jsme začali časopis.

Není dosud čísla ve všech 11. ročnících, aby nebyl přispěl 
literárně do něho dr. Stojan. Spojuje známost o sv. Cyrilu a Meto
ději s časovými úvahami a přiléhavým rozjímáním pro lid.

Dr. Stojan vyřídil tisíce a tisíce různých žádostí a zpravidla 
pomohl. Sám n kdy za práci ani na jakékoli vylohy nebral haléře, 
ale dával-ii kdo něco, poukazoval zámožnější na Apoštolát. Ten mu 
ležel opravdově na srdci; jeho rozvoj byl mu upřímnou radostí, 
jeho pomocí snažil se obroditi a utvrditi křesťanského ducha ve 
vlastech našich a sblížit i Slovanstvo ve víře, aby ve velké harmonii 
národů měkkým, ale líbezným křesťanským akordem zladěny zazníval 
slavnostní sladký hlas jeho a aby mocné zasáhli Slované křesťan
skou osvětou, která jedině a cele svědčí duši slovanské, do dějin 
světových. Těm myšlenkám, snahám a pracím zasvětil dr. Stojan 
veleplodny požehnaný život svůj.

Proto zaváděl po vlasti naší stálá duchovní cvičení pro jednot
livé stavy, touhou jeho jest, aby pro ně byly na Velehradě, Sv. 
Hostyně a jinde zřízeny zvláštní exerciční domy, jménem Apoštolátu 
pořádal misie, poutě, aby zvedl náboženského ducha u nás. Mezi 
pobratimy našimi všude budil, křísil a šířil cyrilometodějského 
ducha, jak jej vytkl v účelu Apoštolátu, aby se sblížili a konečně 
sjednotili u víře. Za tím účelem jeho přičiněním byly uskutečněny 
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též tři světové unionistické tyowdy velehradské, které vzbudily po
zornost a sympatický ohlas v celém světě křesťanském, a byla za
ložena Akademie velehradské, jež vědecky mil urovnávali sporné 
otázky mezi západní a východní církví a přiváděli smírně jejich 
sblížení a konečné spojení.

Aby kněžstvo nadchl a vzdělal pro tytéž ideály, zasadil se, aby 
na katol. bohoslovných fakultách byla zřízena cyrilometodějská sto
lice, jež by pomáhala uskutečňovali dílo cyrilometodějské mezi Slo
vany. Tak byla tato stolice zavedena už v Praze a v Olomouci, má 
býti obsazena v Bratislavě, po případě i na bohosloveckých biskup
ských učolištích.

1 kdyby v jiných pracích se nebyl proslavil nový p. arcibiskup 
a my hleděli jen na jeho zásluhy o vznik, rozšíření a zlidovění 
Apoštolátu, zůstane velikým slovanským biskupem, který o utvrzení 
katolické víry mezi Slovany a o jejich spojení v ní i',vl hlubokou 
brázdu v dějinách jejich křesťanství.

0 0 0

r
Úkoly Apoštolátu sv. Cyrila a Metoda.

Ať se jedná o rozšíření katol. víry mezi Slovany, kde jí dosud 
není, nebo o prohloubení a tvrzení v ní tam, kdo již jest, toli pole 
činnosti Apoštolátu. Cítíme všichni, jaké mravní spousty a nábo
ženské škody způsobila a rozmnožila válka, proto hojili rány fy 
dosud hrozivě zející, stavětí v mravním, a náboženském směru, toť 
úkolem Apoštolátu. Tohoto úkolu snaží se dosíci činností misijní, 
osvětovou a tiskovou.

Apoštolát zavádí a podporuje v jednotlivých farnostech sv. misie, 
podporuje chudé chrámy, pořádá na Velehradě a v jiných středis
kách každoročně pravidelná duchovní cvičení pro jednotlivé stavy, 
v menších okrscích pro Omladinu a Orla a podporuje vše
stranně nábožensko-mravuí ruch u nás. Osvětově mu připadne lví 
podíl na, vybudování katol. školy a různých osvětových středisk na 
podkladě křesťanském. Podporuje katol. tisk, vydává lidová pojed
nání a vědecké knihy na obranu víry. Šíře mezi Slovany dílo sv, 
Cyrila a Metoda, podporuje slovanské misie, pečuje o misijní slov, 
dorost, pracuje na sblížení a konečném sjednocení Slovanů u víře. 
Tím krátce naznačen vznešený úkol Apoštolátu.

Členem Apoštolátu může býti každý katolík.
členové jsou: 1. Zakládající, kteří jednou pro vždy složili 

1000 koř. 2. Řádní, kteří jdatí měsíčně aspoň 50 hal. nebo ročně 
6 koř. 3. Přispívající, kteří platí měsíčně aspoň 25 hal. nebo 
ročně 3 koř. 4. Dobrodinci s ročním příspěvkem aspoň 1 koř. — 
Za člena Apoštolátu sv. C. a M. možno se přihlásit! bud u míst
ního farního úřadu, nebo v sekretariátu sv. C. a M. v Olomouci, 
Wurmova ul. 16, nebo v klášteře na Velehradě.
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Povinnosti členů: Každý člen: 1. Modlí se denně „Otče 
náš a Zdrávas Maria“ s přídavkem: „Svatá Panno Maria, svátý 
Cyrile a Metode, orodujte za nás!“ 2. Platí členský příspěvek.
3. Seznamuje známé s účelem Apoštolátu a získává je pro něho.
4. I)Je možnosti odebírá a rozšiřuje časopis spolku „Apoštolát sv. 
Cyrila a Metoda“, vycházející měsíčně v Olomouci. 5. Každý člen 
kněz obětuje ročně mši svátou na úmysl Apoštolátu a za jeho živé 
i mrtvé údy.

Členové Apoštolátu: 1. Mají podíl na všech přímluvách 
a zásluhách spolku a na všech duchovních výhodách a milostech, 
jichž spolek získává.

2. Mají podíl na všech mších svátých, které kněžf spoluúdové 
ročně slouží za živé i zemřelé členy Apoštolátu, a mimo to na 
mších sv., které každoročně slouženy jsou na posvátném Velehradě, 
a to ve výroční den úmrtí sv. Cyrila 14. února, ve výroční den 
úmrtí sv. Metoděje 6. dubna, na svátek sv. Cyrila a Metoda 5. čer
vence, na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 
a o pouti Apoštolátu.

3. Plnoinocné odpustky mohou získati: a) v den zápisu; b) na 
svátek sv. Cyrila a Metoda (5. července) nebo kterýkoli den jejich 
oktávy; r) na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie; d) v ho
dinu smrti vzývajíce kajícně aspoň nejsvětější jméno Ježíš. — Od- 
pustkú 100 dní jednou za den. když se pomodlí nábožně svou 
členskou modlitbu (Otče náš a Zdrávas s hořejším přídavkem).

Členové kněží mají mimo to ještě jiué duchovní výsady. Mo
hou světití růžence, křížky, obrázky, sošky, agnustka s příslušnými 
odpustky i s odpustky sv. Brigitty. Mají osobní výsadu oltáře (pri
vilegium altaris) tři dny každého týdne. Mohou světití škapulíř a 
oblékati do něho.

Náboženskomisijní spolek Apoštolátu nemá scházeti v žádné 
farnosti, a katolíci mají býti jeho členy a dobrodinci. Každý z nás 
přijímá dobrodiní od Pána Boha; brníme za ně vděčm', abychom 
Všemohoucímu ukázali, že si jich vážíme a jsme jich hodni. Ukažme 
tento povinný vděk, že přispějeme almužnou a modlitbou jako čle
nové Apoštolátu na jeho misijní činnost, aby i naší pomocí mohla 
se katolička víra rozšiřovati. Jsme povinni šířiti království Boží 
na zemi. Budme jeho apoštoly v Apoštolátů sv. Cyrila a Metoda!

EJ S S

F. K. N.

Veliká myšlenka.
„Aby všichni jedno byly jako ty. Otče, ve mně a já v tobě,“ 

tak modlil se Spasitel ve své velekněžské modlitbě před svým 
utrpením, v posvátném okamžiku — krátce po ustanovení svátosti 
Lásky, nejsvětěší Svátosti oltářní. Jedno velké království Boží na 
zemi — církev katolickou — chtěl míti Syn Boží. Než staletími 
mnoho utrpěla jednota církevní. Vznikly bludy, jimž propadli jednot



livci a nedostatek pokory a křosť. lásky, úpadek života nábožen
ského, zvláště pak zasahování politických živlů, světských mocností 
v záležitosti církevní, zavinilo rozkol celých národů. Miliony křes
ťanů žijí mimo pravou církev, vzdáleny bohatých pramenů milostí; 
široké, mohutné větve uťaty od stromu pravého života.

Zatím, co i u nás usilují zrádci pravé víry svést! nábožensky 
neuvědomělý lid k rozkolu, ke vstupu do tak zvané církve Česko
slovenské, jeví so ve všech ostatních zemích, právě u rozkolných 
křesťanů vřelá touha po spojení s viditelnou hlavou jedné, svaté, 
apoštolské církve katolické. Téměř denně přináší tisk zprávy o přo- 
stupu. návratu význačných osobností do lůna, naší matky, pravé církve. 
Za „padavky“ u nás. kteří svým soukromým i veřejným život tun už 
dávno nebyli údy mystického těla Kristova, už dávno nenáleželi jeho 
církvi, získává Spasitel jinde duše svaté, prodšené vroucím nábo
ženským idealismem.

Tak spisovatel, konvertita Paul Koether, který vo .Spojených 
státech amerických (v New Yorku) vydává měsíčník „The Lamp“ 
(70.000 expl.) ]>ro církevní unii a misie, z vděčnosti za nalezený 
poklad pravé víry apoštolsky horlí pro „Oktávu za sjednocení". 
Vyzývá totiž všechny křesťany i nesjednocené, aby vo dnech od 
18. ledna (Slav. stol. sv. Petra) do 25. ledna včetně (Obrácení sv. 
Pavla) zvláště prosili P. Boha, aby se přiblížil slavnostní, velkopa- 
mátný den sjednocení veškerého světa křesťanského. Hv. Otec, Be
nedikt XV. doporučil katolíkům tuto oktávu zvláštním brevom a ob- 
daiil za obyčejných podmínek (modlitba za sjednocení, návštěva 
chrámu, přijetí sv. svátostí) plnomocnými odpustky. „Society of the 
Atonement“ (Sdružení smíru) propaguje tuío oktávu pomocí biskupů 
jak ve Spoj, státech, tak v zemích evropských. Také sjoad ne
sjednocených církví křesťanských, nedávno v Zenově 
konaný, „Oktávu za sjedu ou cen í“ přijal a c í r k o v p r o tě
sta n i ská a pravoslavná se usnesly ji ve dnech 18.- -25. 
ledna konati.

.ježto veliká myšlenka společné modlitby křesťanstva za sjedno
cení i u nás a zvláště u členů „Apoštolátu sv. a M.“ nalezne 
ohlas, uvedeme stanovené církevní modlitby pro každý den oktávy 
a zbožné d> nní úmysly.

Antiph.: „Aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já 
v tobě, aby i oni v nás byli jedno, by svět uvěřil, že jsi ty mě 
poslal“ (Jan- 17, 21).

ý: I já pravím tobě: Ty jsi Petr t. j. skála,
Ijt: A na té skále vzdělám církev svou.
Modlitba: Pane Ježíši Kriste, jenž jsi praví) apoštolům svým : 

„Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám“, nepatř na hříchy 
mé, nýbrž na víru církve své; jí pak podle vůle své mír a jednotu 
uděl, jenž s Otcem a s Duchem sv. žiješ a kraluješ na věky věkův. 
Amen.

Denní úmysly: 18./I. Návrat bloudících oveček do stádce Pe
trova. 19./I. Spojení slovanských a c f'triích východních rozkolníků
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8 apoštol. Stolicí. 20./I. Odstranění rozkolu v Anglii. 21.'I. Návrat 
evangelíků a všech protestantů evropských do pravé církse. 22. I. 
Spojení všech amerických křesťanů se stolcem Petrovým. 23. I. Ná
vrat odpadlých, nevěrných katolíků. 24./I. Obrácení jinověrců (Mo- 
ham., Židů). 25.1. Obrácení pohanů (zámořské misie).

G
orodskaja dum

a (radnice) 
v 

M
oskvě 

— nyní sídlo 
m

ístní 
sovjetské 
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Porovnal A.

Směry práce pro sjednocení u víře.
Pracovníci o východní otázce nojon Že nemají stejných mínění 

o způsobů, jakým dosíci cíle, ale rozcházejí ao i v pojímání svého 
cíle. Kdo přistupuje k řešení teto otázky a nemá jasných pojmů 
o úkolu a o prostředcích, jakých lze teprve důkladným studiem po
měrů a bedlivou rozvahou, po případě zkušeností z dějin čerpanou 
nabýti, tomu se zamlouvá brzy ten brzy onen způsob podle toho, 
jak mu jej kdo dovede doporučlti. A není pochyby, že so může vy- 
plýtvati mnoho sil a mnoho peněz, když máme jen mlhavé pojmy 
o cíli, za kterým jdeme. Nedím, že si vždy lze zjednat! jasný obraz 
■cíle, jenž nám z dálky kyne, a kdo takové jasnosti není, že sluší 
od snahy odstoupili. Nikoli, stačí poznání, že tak, jak věc jo, zůstali 
nemá, abychom so snažili o nápravu, i když nevíme, jak se vše 
urovná; v otázce východní na př. stačí vzpomínka na touhu Kri
stovu po jednotné organisaci svých věrných, neb zájem společný 
všem věřícím prot.i nevěrcům, noh zájem o vítězství pravdy. Jakési 
jasnosti se dokonce dobrovolně zříkáme právě v zájmu našeho cíle. 
Neboť, chceme-li získali k spolupráci o uskutečnění ideálu sumy pra
voslavné, nemůžeme jim doporučiti jako cíl podrobení Římu, nýbrž 
cíl, kterého i oni so snažili mohou: sjednocení ať dopadne jakým
koli způsobem, poznání pravdy — ať je na té neb na oné straně.

Avšak nejasnost v představách cíle, pokud je nojhližňíin před
mětem našich snah, je jistě neprospěšná, a, chceme-11 postupovali 
metodicky, dlužno si určili nejprve směr, kterým se hráli mámo, 
a teprve potom tímto směrem se pustili, a ne hráli se jednou tímto 
směrem, po druhé jiným a po třetí stezkou, která vodě uprostřed 
mezi oběma.

Mnozí přenášejí na jednání s pravoslavnými způsob, jejž znají 
z jednání s protestanty nebo s pohany. Jako se protestantů obracejí 
na pravou víru a jako se k pohanům posílají misionáři, tak hodlají 
zacházeti s pravoslavnými. Aby je přivedli k Římu, od kterého se 
předkové Řeků a Rusů odtrhli, začnou drobnou práci, poučováním 
dětí, kázáním k prostému lidu, populárními tiskopisy atd. Jsou to 
metody osvědčené u pohanů, u protestantů, netřeba teprve pátrali 
v praktické psychologii, co by bylo účinné a proč.

Tento úsudek a símili v naší věci je jistě pochybený. K bez
ohlednému šíření pravdy nestačí, že pravdou je. To stačí pravdě 
matematické a podobným jiným pravdám, vlastním svým světlem 
lomícím každý odpor. Ale náboženské pravdy jsou jemnějšího zrna 
a přece zároveň nejsou věc lhostejná, nýbrž mají býti. ohniskem veš
kerého života lidského, základem a oporou života mravního. Vezměte 
ruského mužíka, jenž tuto oporu má v pravoslaví, o němž nikdy ne
pochyboval ; rozbořte mu jeho víru a snažte se ho převést! na svou. 
Jest otázka, zda-li se vám povede druhá část vaší práce. Ne-li, 
zničil jste základy jeho kulturního života, a to je přece na pová
ženou! A jste jist, že váš klient nezahodí vší víry, neb aspoň se 
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nestane skeptikem — protože jste mu ukázal, že v některých 
věcech, na nichž svatost nezáleží, bloudil? Jen tehdy byste měl 
právo poučití lio o jeho bludu. Vytahovati někoho z bludu prakticky 
neškodného, v němž někdo bez zlé vůle je, vzbuzovati v něm po
chybnosti o jeho skutečném přesvědčení, je zkrátka hříšné počínání. 
Pravoslavný mužík má v křesťanství svém vše, čeho potřebuje, aby 
svého cíle došel. V tom se jistě liší aspoň od pohana. Nelze tedy 
usuzovati, že to, co je dovoleno misionáři vůči pohanům, je dovoleno 
i vůči němu.

Než, dejme tomu, že by si byl katolický misionář svým úspě
chem u některého pravoslavného jist, aneb že by si byl dovolil 
hřích, snad aby tím dosáhl dobrého účelu, jak jednali kdys Španěle 
proti Maurům. Ale bezohlednost dí dvojí věc: že nedbá metody — 
a že nedbá jiných zájmů. Obojí je chyba. Mohu-li získati pravdě 
širší obecenstvo jinou cestou, chybuji proti opatrnosti, proti lásce 
k bližnímu, proti lásce k pravdě šatné, když metody nedbám. 
A snažím-li se zjednali průchod pravdě na újmu lásky, na újmu usku
tečnění vyšších ideálů, jakým je třeba sjednocení křesťanstva, zpfl- 
sobuji-li tím pohoršení, jen když druhého poučím, nejednám ani 
v zájmu Božím, ani v duchu křesťanském.

A jaká je skutečnost v našem případě? Pohleďme zas na našeho 
výbojného misionáře. Na koho se obrátí? Na pravoslavné theology? 
Na biskupy a duchovenstvo? Nikoli, na nevzdělaný lid, na nesoudné 
děti, tedy na ovečky, a ne na pastýře. Jak o takovém počínání ne
zbytně soudí tito pastýři a s nimi jejich věrní? Tak jako my bychom 
se na ně dívali, kdyby si oni tak počínali u nás: jako na zlodějské 
útoky na jejich stádo. Možno pak zachovati k takovýmto svůdcům 
sympatie? Nic nemůže zploditi horší nenávisti než úklady o nej
dražší statky duše. Nic nám unionistňm tak neškodí jako podezření 
z misionářství. To je fakt, proti kterému všecky optimistické naděje 
jsou málomocny. Tedy získáním jedné duše pravdě vzbudí misionář 
v ostatních největší nenávist a vzdaluje je ještě více od poznání 
pravdy, než před tím byli.

A pak což, když roztrpčení, které způsobuje, neuzavírá pouze- 
brány pravdě, ale též rozjitřuje roztržku, kterou zahojili je větší 
povinnost než šířiti kde kterou pravdu. Nečteme, že by se byl Kristus 
Pán modlil: Učiň, Otče, aby se všichni pohané co nejdříve obrátili 
na víru křesťanskou, ale ovšem, aby křesťané byli jedna duše; tak 
aspoň vykládají text sv. Jana 17, 20. 21, papežové Lev XIII. a 
Pius X. (2./II. 1911).

Získati hlouček konvertitů a ostatek ponechati svému osudu, 
to není ideálem snah cyrilometodějských.

Když tedy ne misionářská práce, ne obrácení, tedy sjednocení, 
obnovení pokusů sněmu lyonského. florentského neb i brest-kého! 
— Iv tom úsudku je leccos pochybného. Jisto je, že sjednocení 
má býti posledním cílem naších snah. Ale svolali sněm neb aspoň 
uniouistický sjezd theologů. není totéž, aniž na tom závisí zdar 
úsilí "b sjednocení. I< sjednocení třeba přípravy; aby se naši bratři 
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s námi chtěli sjednotit, k tomu třeba naklonit si jejich sympatie, 
získat jo pro velkou myšlenku křesťanstva, Za tím ucolom jo třeba, 
drobné práce: získávali si přízeň skutky milosrdenství, podporou 
hmotnou a jinými obětnii vzbuzujícími jejich octu a vděčnost; n 
vzbuzovali Šlechetné opravdu křesťanské smýšlení, úctu k pravdě, 
úsilí o svornost, horlivost o čest, a slávu Boží, jak příkladem tak 
poučováním soukromým i veřejnými přednáškami, oxorcičiiími i kon
ferenčními, a konečně i rozuzlovati theologické závady, které liy so 
so strany svědomí stavěly v cestu. Chopíme-li so této drobné prače 
s náležitou horlivostí, obětavostí a vytrvalostí, poskytne nám llílli 
svou pomoc vlivem událostí od našeho úsilí nomlvislýcli, ať jo to 
se strany lidu, ať se strany inteligence. A budou li míli úmysl 
splynout! s námi, žádná překážka neobstojí proti tomu, Potom ať se 
sejde sněm a sjedná mír, po případě ani toho třeba, nebude.

Jak so k těmto úvahám stavějí nynější pracovníci o sjedno
cení? Dím o sjednocení; neb z vážných pracovníků o poli
tických snahách polských nacionalistíi nemluvím snad nikdo ne
pomýšlí na pouhou práci misionářskou. Ale přes varovný hlas ně
kterých svých rodáků — na př. již r. 11)02 v lat Torro Salute 
(sr. AAV VIII. 153) — mnozí Francouzové nemohou vybřodnouti. 
ze snah misionářských. Myslí si, že tajná práce misionářská, nevzbudí 
nenávist a nezmaří tedy naděje na. sjednocení, a clití urychlili dílo 
tím, že postupují obojí cestou. Ale lepší znalci poměrů východních 
jako Rus Pierling nechtějí s nimi m.íti nic společného. Náš unionista 
Spaldák vyjádřil se o tomto směru v časop. duchovenstva francouz
ského (RCIFr, sv. 103, str. 1.78), takto: „Zda jo lépe snažili se 
uskutečnění sjednocení sekty s církví čí individuelniho obrácení 
jejich členů? Užívání obou metod najednou sotva bude pruktickó, 
vyjma případ učení neuceleného, neurčitého, neustáleného. Tam, kdo 
jako u pravoslavných různosti naukové vzaly nu sebo téměř ráz 
kréda, sjednocení a obrácení nezdají se hýli možnými zároveň. Neboť 
obrácení, i když se vyhne rušení dobrého svědomí, budí mmávist na 
vrchu u pastýřů, s nimiž se tato věc noujednává, a kteří proto tuto 
činnost označují jako svádění nevědomých oveček; s druhé pak strany, 
aby se připravila sklonnost mysli pro sjednocení, k tomu je nezbytně 
a především potřebí probudili naší láskou právě opak nenávisti.“

Jako zástupce francouzského směru můžeme jmenovat! Bous- 
queta, jenž krátce před svou smrtí vydal přednášky, kde jednal 
o třech způsobech obracení východanů na katolictví; doporučoval 
třetí: propagandu sjednocené církve v Rusku, jak se rozproudila 
na př. v Petrohradě za Dejbnera. Hlavní důvod, jímž svou obojakost 
ospravedlňují, je potřeba ruských pracovníků. Jako by z ruských, 
katolických rodin nebylo lze vychovali, dobrých sil, aneb jako by 
vychování pravoslavných nadšenců pro čest a slávu Boží nevedlo 
spíše ke konečnému cíli než vychování několika misionářů pro národ 
stamilionový.

V tom se ovšem všichni shodují, že apoštolské práce mezi 
pravoslavnými je třeba. Tak totiž lze zajisté označili onu drobnou 

Z
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práci, o jejíž nezbytnosti jsme svrchu mluvili. A konečně i v tom 
snad všichni jsou zajedno, že třeba organisace, která by tuto práci 
na sebe vzala. Zatím vzal Apoštolát na sebe závazek podporovat! 
t. zv. apoštolskou školu zřízenou na Velehradě. To ovšem není nej
přímější zasahování do vývoje sjednocení. Vyjma Sdružení Říše 
Kristovy není dosud korporace, která by apoštolíky školu velehrad
skou vychodivší semkla v jeden šik k systematické práci o sjedno
cení. Ostatně není ani určitě v programu velehradské apoštolské 
školy obsaženo, že vychovává pracovníky o unii. Naopak dle Velehr. 
zpráv č. 2. účelem je vychovati dorost pro „misionářské“ řehole, 
k nimž se čítají na př. jesuité, redemptoristé, kapucíni, františkáni, 
salesiáni. Redemptoristé jsou již činni aspoň mezi sjednocenými 
v Ukrajině; jesuité, dle výroku jejich nynějšího provinciála, mohou 
pomýšleli na práci v Rusku teprve za nějakých 20 let, leda 
francouzští jesuité se tam chystají; kapucíni u nás na to, pokud 
mi povědomo, vůbec ani nepomýšlejí; františkáni mají plány, aby 
si vychovali dorost pro misie ruské, ale do uskutečnění je ještě 
daleko. Nejspíše by se as doporučovali čilí salesiáni svou moderní 
působností a expansivností.

Ale jisto jo, že, kdo přispívá na ústav velehradský, nesmí si 
myslit i, že vykonal vše, čeho žádá na něm zájem o cyrilo-nietodějskou 
myšlenku. Má-li každý sport svou organisaci, má ji zajisté míti dílo 
tak velkolepé a důležité, jako je práce o sjednocení východní církve 
se západní. Tu třeba organisace, která by zasahovala do nejširších 
vrstev, no úzké společnosti lidí těžkými závazky řeholního a ko
munitního života stižených, jakéhos volného Sdružení na vzájemné 
lásce a na stejnosti cílů založeného, a je třeba organisace, jež by 
podněcovala šlechetnost a obětavost svých členů, tvořila takto jakousi 
duchovní elitu lidstva, jakési Kolumbovo rytířstvo duchovní.

Za takovou navrženo bylo Sdružení Říše Kristovy. Nevím, zda myš
lence bylo nejlépe poslouženo uveřejněním jeho řádu. Řádová ústava je 
akt juridicky, a kdo neprostudoval podobných dokumentů, neposoudí 
jich správně. Naproti vysoce ceněným konstitucím jesuitským a jiným 
ještě novějším, jež na př. někdy zacházejí do zarážejících podrob
ností (na př. o disputacích žáků), jeví řád S. Ř. K. i po stránce 
formální značné přednosti: ucelenost, jednolitost, důsledné prove
dení jedné myšlenky, metodičnost, rozpiatost, diskrétnost; ale přece 
jak abstraktní mluvou tak některými zvláštnostmi snad orientálním 
určením svým odůvodněnými může vzbuditi nepříznivý dojem neb 
aspoň lhostejnost. I sám základní požadavek může zůstati nepocho
peným, ač je nezbytnou podmínkou každého podobného podniku. 
Jen člověk opravdu šlechetný hodí se k apoštolským pracím, to se 
nesmí zapomenout!. Nezkušeným se totiž může zdáti ideálem příliš 
vysokým nikdy sobě samému pic nedovoliti, ve všem vždy se říditi 
zřením k slávě Boží a k užitku. Ve skutečnosti šlechetný člověk, 
jenž se všecek obětoval Bohu, má méně nepohodlí, úzkostí a tram
pot než druhý. Netrpí více než druhý — trpí jen, co mu Bůh uloží, 
jenže k tomu utrpení již předem dává svůj souhlas, kdežto druhý
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se spokojuje trpělivostí, až když na něho svízel ulehne. Jinak pak 
je prost všelijakých náhnětkft svědomí: jo si vědom, že se neod
važuje, co může popřát ještě svému já a čím jo povinou Bohu, 
nýbrž že pro sebo nechce nic a že cokoli činí, činí pro Boha; tedy 
že vše mu je dovoleno jako sv. Pavlovi, — Ovšem jednou věcí se 
přece jen člověku světsky smýšlejícímu nevyrovná: že si nedopřeje 
zbytečného pohodlí. Ale k tomu se odhodlali z lásky k Bohu tak 
nesnadno není. Bůh zajisté hoden jo takové lásky, která netrpí ná
klonnosti k nějakému já rozdílnému od něho. To by tedy nebyla, věc, 
která by duši poněkud Šlechetnou odst raší ti měla.

ZkoumA-Ii znalec — ač znám pouze ústavu hlavních řádil ni 
některých novějších kongregací mužských i ženských, dovoluji si 
k nim připočíst sebo sama — zařízení S. R. Iv., najde locco, čím 
vyniká nad instituce podobné. Jo to zařízení pružné, vždy se obno
vující: to, co se ukázalo závadou neb i zkázou jiných institucí, 
upiaté lpění na tom, co zakladatel uznal za dobré, jo co nojrázněji 
znemožněno nezměnitelným ustanovením, že jakmile so ukáže některé 
pravidlo méně vhodným, ihned so změní.

Získávání okolí pro království Boží, zušlechťování mravní po
vahy jeho děje so dlo dobře promyšleného plánu. Zvláště pŮHoblvým 
pro ruské okolí zdá so nám působení členil „B", l. j. asi členil 
laických, sloužících nejen mimořádnými skutky milosrdenství a od
borným poučováním, alo vůbec tím, že poctivě, se spravedlivým 
ziskem a solidně, odborně pracují. Zároveň jo poctivým, nopřepíatým 
výdělkem postaráno z velké části o finance podniku, už jen S. R. Iv. 
tolik zmohutní, aby větší podniky 11a sobe vžiti mohlo. Co se týče 
vnitřních zařízení, upozorňuji, jak bedlivě se pečuje o část jednot
livců, a aby mohli všichni co nejlépe uplatnili své nadání (připo
mínám jon moderní zjišťování vloh, odborné vychování ai.d.) jak zda
řilo 86 zabraňuje, aby se nozahnízdil do správy byrokratism a jak 
úsilovně se čelí obyčejnému nešvaru samosprávných korporací: 
svěřování úřadů diletantům. Velká péče vynaložena též na to, aby 
komunitní život, pokud vůbec jo nezbytný, byl usnadněn, zpříjemněn 
a neblahých následků zbaven, jako, pokud mi známo, nikde jinde. 
Celým „ústavem“ vane duch upřímnosti, opravdovosti, šlechetnosti 
a křesťanské lásky.

Takovou zajisté má býti organisace pro práci apoštolskou na 
východě, organisace, o jejíž nezbytnosti snad nikdo nepochybuje. 
Jen třeba několik zdatných horlivcíí pro počátek a ovšem též peně
žité podpory.- Čím spíše vyroste v mohutný šik, tím spíše vzkřísí 
na Rusi náboženský podklad pro ideu sjednocení. Spoléhali jen na 
apoštolskou školu velehradskou, je skládali ruce v klín. Žádná řehole 
dosud existující neoddá se zcela naší věci, nevzdělá svých členů od
borně a účelně jen pro tuto akci, nezmění proto svých norem pro vzdě
lání, nedá si vžiti práva užiti jejích sil jinde a zaměstnávali je vším 
možným. Také by nebylo ani vííči nadšencům pro ideu ani vzhledem 
k působnosti na východě doporučitelno, aby jen řeholním tam praco
vali. Nuže, ať tím získá podnik nový, vyhrazený unioijlstickým snahám.
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Tolik o potřebě organisace budoucích pracovníků o sjednocení 
východu se západem.

Vzhledem k uskutečnění tohoto smíru byl již často navržen 
nějaký kompromis. Je to otázka choulostivá, jejíž řešení by se mělo 
ponechati budoucnosti a oficielním autoritám obou stran. Jen zkou
mání důvodů, které se pro možnost nebo nemožnost toho neb onoho 
ústupku uvádějí, ať se provádí, jak to učinil Cehelský v Aktech 
Velehr. Akademie, sv. X.; aspoň s naší strany ať se provádí jen 
to. Popovův katechismus, jejž Akad. Velehradská letos vydala, jest 
ovšem jakýs kompromisní návrh, i když tento úmysl není jasně vy
jádřen. Podobným byl pokus Bolotovův o uklizení sporu o Filioque. 
Praktickou by mohla tato myšlenka leda býti, kdyby již existovalo 
nějaké hnutí pro sjednocení, a kdyby se pomýšlelo na řešení dog
matickým kompromisem Jak se zatím v Římě pohlíží na takové 
snahy, je známo z případu prince Maxe saského. Mimo to zdá se, 
že autor nepomýšlel pouze na sjednocení pravoslaví s katolictvím, 
nýbrž na sjednocení všech křesťanů, jak na ně pomýšlí americký 
komitét připravující světový sjezd pro sjednocení u víře a řádě 
(faith and order), jenž letos v Ženevě konal schůzi navštívenou i pra
voslavnými. Hledě k tomuto dalšímu cíli, nelze upříti, že by řečený 
katechismus byl výborným prostředkem; ale jen jako návrh shody, 
ke které by měly sekty směřovati, Jinak lze mu snad vytknouti, že 
nerozlišuje mezi dogmaty a theologickými úsudky, ale zbytečného 
tam sotva co je a prakticky důležité věci jsou tam všecky.

Jiným směrem bere se návrh učiněný r. 1918 v Londýně’ 
v kroužku ritualistů sjednocených v družstvo Nejsv. Krve. Jsou to 
anglikáni, naklonění myšlence o sjednocení s Římem a horlící vůbec 
o sjednocení křesťanů. Návrh je tento; nechať biskupové s Římem 
nesjednocení formulují rok co rok své nářky proti Římu, proč totiž 
papeže pokládají za rušitele míru mezi křesťany, jenž se bez do
statečných důvodu od nich odlučuje, nechce s nimi vzájemného ob
covaní, jakého již dosáhli s východní církví. Myšlenka je totiž ta, 
že by pak nastala výměna názorů před forem veřejnosti, a že by 
veřejné mínění působilo na obě strany, aby se sblížily. Návrh je 
zajisté praktický i pro církev pravoslavnou, jen kdyby se našlo 
několik biskupů, kteří by aspoň takový zájem o sjednocení již měli.

Zbývá ještě promluvili o otázce ritu. Z toho, co jsme již vy
ložili, je zřejmo. že lze se na tuto otázku dívati s různých stran. 
Jinak usoudí politik, jemuž běží o splynutí cizího národa se svým; 
jinak misionář, jenž se spokojuje získáváním jednotlivců; jinak mi- 
sionář-unionista, jenž by rád získal celé davy; a konečně zas jinak 
unionista, jenž od vlastní misijní činnosti očekává neblahých účinků 
pro další cíle. Tolik je jisto, že uniformita má své výhody i nevý
hody; že ani latinský obřad ani řecko-slovanský není takový, že by 
nic dokonalejšího býti nemohlo: že by bylo neprozřetelné bráti ně
komu, na čem lpí, a konečně též. že změna ve východním obřadu, 
má-li nějaká nastati, nesmí býti zaváděna námi samými. Z toho 
důvodu dlužno též odmítnouti návrh, aby se pomýšlelo na nějaký 
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obřad neutráluí, dokonalejší obou, totiž srozumltélnější pro účast
níky. Je sice pravda, že mnohým inteligentům řecký obřad nevyho
vuje, že se raději dávají na latinsky, a že obsah a forma modliteb 
a symbolů není indiferentní hledě k probouzení a utužování ná- 
božensko-iuravního života. Ale dokud popud k změně nevyjde od 
pravoslavných snmých, nelze pomýšlet i na zavedení obřadu odchyl
ného od tradičního. Spíše by z toho vznikla nova sekta. Proto však 
podaný návrh nepozbývá zajímavosti. Naopak, že jo to první pokus 
v tomto směru, aspoň pokud nám známo, myslíme, že bude zajímali 
i širší veřejnost a předložíme jej příště svým čtenářům in extenso. 
Prakticky užitek z toho mohou míti aspoň pro svou soukromou po
božnost.

■
M. ď Herblgny.

Postarej me se Rusům o katolické ruské 
kněze!

Výchova katolického kněžstva pro Rusko. — Myšlenky 
a zkušenosti 20. století.

Z francouzského přeložil .Josef Ilut.

I.
Sláva velikého ruského konvertity Vladimíra Solověvu stále 

roste. Tento ušlechtily křesťan, filosof a bohoslovec budí dvacet 
let po své smrti obecnou pozornost. Mnoho napsáno o něm článků 
a knih i ve válku v zemích dohody a ve střední Evropě n všude 
bývá spojen s jeho jménem titul, který mu dala po prvé revue 
Etudes, „ruský Newman“.1) Tento titul dávají mu trvalo Slované 
i Angličané jako súčastněné strany po vzájemné shodě.

Dlužno se zmínit o analogii, o které r, 190!) nebylo ještě ani 
slechu. Newman i Solověv považovali výchovu katolického kněžstva, 
doplňovaného z konvertitů, za nesmírně důležitou, neboť měli za to, 
že jen tak dosáhne se mnoha konversí a v Hušku byla tato me
toda zvláště nutná. V Anglii najdou duše, toužící po víře kato
lické, kněze ochotné vyslechnout a připravit, je ke konversí v je
jich jazyku, vědí, že jim bude porozuměno, i když duch, který nikdy 

l) Roku 1911 uveřejnil autor tohoto Článku v Paříži (Bcauchesne) spis 
o 336 stranách: Un Newman jusse: Vladimír Soioviev (1853—1900), Dílo bylo 
poctěno cenou francouzské Akademie a tři Rusové pravoslavní žádali o dovo
lení překladu, zvi. paní Bezobrazovová, rozená Solovévová, sestra slavného filo
sofa. Neznámo, zda byly začaté práce vydány pro válku, Také z Anglie a Špa
nělska žádáno o povolení překladu. Anglický překlad R. M. Buchanana (London, 
Washbourne 1918; vzbudil veliké sympatie ve všech vrstvách anglických pro 
Soiověva a jeho snahy, ačkoliv není zcela přesný, Dr. Štěpán Markulín v Zá
hřebu vydal na počátku r. 1920 chorvatský překlad, který byl nadšeně přijat, 
I v jiných jazycích vyšly vyríatky z dfía. Apoštolát sv, C, a M. vydá co nejdříve 
knihu o životě, působení a názorech Solověvových.
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nepoznal stínu kacířství, těžko rozezná některé odstíny jejich 
myšlenek. Za to v Rusku schází upřímným duším i nejprvnější 
pomoc, když milost Boží mluví jim tajemně o katolické víře. „Jak 
uslyší bez kazatele?“ Jak pochopí, když jim nikdo nevysvětlí slova 
Božího ?

Náboženské potřeby Ruska.

Před válkou spravovali v některých městech polští kněží la
tinské fary. Co mohli udělati pro Rusy? I když předpokládáme na 
obou stranách lidi povznesené nad národnostní spory, přece museli 
mítí zřetel na okolí, ve kterém žili. Rus, sympatisující s Poláky, 
byl považován za zrádce, podobně i Polák lnoucí k Rusům. Opa
koval by se údiv Samaritánčin před Spasitelem: Jakže, vy, cizinci, 
nás chcete spasit? A což teprve drakonská opatření policejní a 
soudní! Kněz, usvědčený nebo podezřelý z katolické propagandy, 
byl v nebezpečí, že ho zavezou na Sibiř. I po ukazu dubnovém a 
říjnovém 1905, kterým prohlášena byla svoboda svědomí, bylo skoro 
nemožno odříci se pravoslaví a byly stanoveny tresty na kněze, 
kteří by odváděli pravoslavného k jinému vyznání.

I v nejlepším případě zachovali by si pouze jednotlivci své 
přesvědčení pevně, nedali by se zastrašiti a nedbali by úsudku 
lidského, když běží o duši, ale kolik překážek by^mařilo působení 
na ruské masy?

Latinské kněze najdete ve vlastním Rusku jen v málo městech, 
a to jen velikých, kam přichází mnoho cizinců. Ale tito kněží jsou 
přetíženi prací pro své věřící, co mohou udělati pro druhé? Nej
prve třeba dáti chleba dětem.

Za těmito městy je ohromné území ruské se svými rovinami, 
velikými vzdálenostmi měst od sebe, rozsáhlý kraj, kde není že
leznice ani silnice. Před válkou více než polovice Evropy byla 
poddána carovi: 5'/2 mil. kmi) 2 z 10 mil. km2, tedy více než 55% 
evropské plochy záviselo na vládě petrohradské a o zbytek nece
lých 15% se dělily všecky ostatní evropské státy. S asijským Rus
kem tvoří evropské ohromnou plochu 23 milionů km2, polovici 
to Asie a šestinu veškeré pevniny. Dvě Evropy směstnaly by se 
v tomto území ruském a ještě by zbylo místo pro všecku neruskou 
Evropu. Rusko evropské jest lOkrát větší než Francie nebo Ně
mecko, 18krát větší než Anglie a SOOkrát větší než Belgie. A celé 
toto území Ruska evropského a asijského, vyjímaje Polsko a Litvu, ’) 

i) Roku 18+8 byla zřízena německo-arme tiská diecese tiraspolsko-saratovská, 
aby podporovala příliv Němců do území Kozáků. Rozkládá se mezi mořem
Černým a Kaspickým a mčři 501000 km*. Před r. 1914 obsahovala trosky bý
valé dieccse chersonské a ruské výboje v Kavkazsku a Arménii. Ruská vláda 
si ji přála, aby v ní míla pohromadě a pod dozorem katolický kvas kněží a lidu 
západoevropského. Asi 200 farnosti a 200 knězi nestačilo pro 400.000 věřících 
německých, polských a arménských. Diecesní věstník vydáván byl německy. 
Poslední biskupově bylí Zerr (1'889—190-0, von Ropp (1902—1903) a Kessler, 
zvolený r. 1904.
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tvoří jednu katolickou dieeosi mohllovskou >) a v ní bylo méně 
katolických kněží nož v jediné dieeosi západní, méně než v mnoha 
našich městech, méně než v Paříži, Bordeaux, v Lyoně, v Toulouse, 
v Lilie, v (lentu nebo v Brugáeh, Co pak zmůže taková hrstka kněží, 
i kdyby všichni byli hrdinově a světci?

Ruská bída.

Čtenář se nepodiví důsledků: Rusko bylo a jest s katolického 
stanoviska nojzanodbnnější zenit' na světě. Indie má přes 40 dlo- 
eesí, vikariátii a prelektur, podobně ('línu. .Inou to ovšem země lid
natější, ale ne tokrát. Obyvatelstvo poddané carovi čítalo 1914 un I 
180 mil. duší. Odčítejte od toho 12 15 mil. pro Polsko, (1 mil.
pro baltické státy, .3 mil. pro Huško, 12 20 mil. pro Ukrajinu
dle nestálosti jejích hranic, oddělte ještě republiku gruziiiskon a 
aserbeidžanskou, odčítejte oběti války a asi četnější oběti hladu 
a vraždění, předpokládejte ještě, že ruská plodnost, před válkou, 
tak vysoká, vyschla hladem, bídou a novonmlthusianismom rudých, 
a zbývá vám ještě nejméně 100 mil. obyvatol Ruska. 100 mil. pro 
několik katolických kněží, 100 mil., ke kterým přidejte obyvatel
stvo skoro všedi nových států, které mají kněžstva tuk málo’ mimo 
Polsko a Litvu. Finsko, Ukrajina, Estonsko, Lotyšsko, ílruzie a 
Aserbeídžan katolických kněží skoro ani nemají.

Avšak náboženská situace ruská, která jo v mnohé příčině 
smutnější než anglická, vyniká velice nad anglickou, srovnámo-li 
duchovní moc obojího kněžstva, odloučeného od Říma a výlučně 
národního. Anglikánská svěcení nejsou platná; pocházejí od theo
logů protestantských, kteří i kdyby byli bývali biskupy, nebyli by 
rozhodně měli úmysl světití obětní kněze a nebyli by se podrobili 
dávné víře církve v této příčině. Svěcení však ruská jsou platná; 
kněžstvo, i rozkolné, pochází od skutečných biskupů, od nich do
stává skutečně moc, sloužili mši sv. a odpouštět! hříchy. Kněží a

i; Zřízena r. 1783 a obsahuje všecka' území východně Oviny a Dnénru, 
Na jihu byly z ní vyňaty pobřeží černomořské a azovské a kraje jihozápadně 
Kaspického moře. Ale přes to sahá ještě až po Poltavu, Charkov, Ostrogožk, 
Voroníž, Tambov a Uíu, patří k ní kraje podél řeky Uralu s městy Orcnburkcm 
a Uralskem, kraje severozápadně a východně moře Kaspického a její pravomoci 
podléhají celé asijské Rusko, země baltské a Finsko.

Ruská vláda chtěla pod ochranou carovou zahájit! v dlccesl mohllevské 
latinský rozkol. Často zakazovala veškerý styk s ÍHtnctn a dlouho nedovolovala, 
aby byl obsazen stolec biskupský. Ze 14 biskupů píše nynější biskup, po
ukázav na všecky tyto vady — jenom 2 byli skoro proti josefinismu, volby 
císařského ministerstva byly často zrádně a biskupská residence v Petrohradě 
blízko dvora tím více zastrašovala biskupy. (Civiltá caltoíica, 5. června 1915.)

Po msgr. Kíuczynskim mohl teprve po revoluci r. 1917 přijití nástupce 
msgr. von Ropp; nar. 1851, tiraspoíským biskupem se stal r, 1902, do Vílna 
.přeložen r. 1903; sotva vyšel tento vyznavač víry z JOletého žaláře carského 
(1907—1917), byl internován od bolševiků krátce po tom, co byl povýšen na 
biskupský stolec mohilevský (25. července 1917) a by! propuštěn až na jaře 1920 
a dopraven na polské hranice. Byl v Římě přítomen kanonisaci sv. Markéty 
Marie a sv. Johanny z Arku.
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biskupové udělují platné všecky svátosti, a jestli někdy nedostatek 
pravomoci činí úkon neplatným, pak církev a papežové doplňují 
pravomoc formálním úmyslem, aby zajistili vše, čeho třeba ke 
.spáse duší.

[Kterak pomoci.

Shledáváme tedy dvojí skutečnost: bídu duší v Rusku, poně
vadž má velmi málo katolických knězi a nedoplňují se, a na druhé 
straně přítomnost a činnost křesťanské hierarchie odloučené od 
církve a proto chřadnoucí jak v duchovním životě tak v činnosti. 
Jedná se, jak přivésti ke katolické církvi, vychovatelce duší, pěsti- 
telce světců a národu, mladé muže, kteří by se chtěli věnovati 
službě Ježíše Krista, církve a svých bratří.

Na rozluštění této otázky závisí celá náboženská budoucnost 
Ruska a to i nejbližší budoucnost. Ruská vzdělanost půjde budto 
zase vpřed anebo upadne nadobro podle tohoto rozluštění. Rusko 
zůstalo nezletilým dítětem, poněvadž nebylo vychováváno od církve 
katolické, jeho lid byl pod poručníkem. Má naivní svědomí, nevy- 
pěstěné a přístupni'* nejhorším svodům, bystrý, generalisující rozum, 
ale neschopný přehlédjnouti spleť velikých celků, lehce vznětlivý 
cit, náchylný k ochablosti právě tak jako k nadšení, vůli, která se 
naprosto nenaučila clitíti. pasivní, jdoucí za tím, kdo se uplatpí 
svou silou, ať je dobrý nebo zlý, jdoucí za ním až do dne divo
kého zapasu, kdy vůdce a podřízený, nabaživše se navzájem, začnou 
se pronásledovat na smrt. Této vůle nikdo necvičil a nevychovával, 
místo cviku byly jen dětinské choutky. Masy lidu ani nevědí, co je 
zodpovědnost osobní nebo hromadná, jim nikdo nevykládal nábo
ženskou morálku. Bohoslužba stará se víc o zevnější věci, skoro 
pověrčivé, než o skutečnou bohopoctu. Národ pod poručníkem, ne
zletile duše, které z čista jasnu rozbijí všecek pořádek a civilisaci 
jako hračku, která se jim omrzela. Ale tento lid bude též nevyčer
patelnou zásobárnou mravní síly, jestli výchova využitkuje duchov
ních a ideálních pokladu těchto velikých dětí, tak náchylných 
k hrdinnosti.

I lidská důležitost náboženského živlu na Rusi.

Tento národ tak nadaný bude ohrožovati veškeru civilisaci, 
zustane-Ii dttětem. Jeho njuější krise zajisté přejde, ustoupí síle 
nebo se vyčerpá svou prudkostí, ale jestli se nevyléčí kořen zla, 
bude se záchvat opakovati. Jeho nakažlivá síla zasáhla již odkřes- 
ťaněné nespokojence ve všech zemích evropských a jinde, ona si 
vola na pomoc Mongoly, troufá si Yzbouřiti Indii a po 800 letech 
následuje příkladu tatarských dobyvatelů Ruska, Dožaduje se po
moci musulmanů. jako oni a její vůdcové užívají metody, kterou 
triumfoval islám. Západ j^ehrožen. Bude čekati na vpád? čeká, 
že mu da Bůh Karla Martela?



21

I kdyby se mělo stáli násilí nástrojem spásy, jenom mravní 
síla církve katolicko, síla pravdy a dobra, mohla by napravili zkázu 
a překazili úplnou pohromu. Abychom zachránili Rusko, musíme 
je svěřiti veliké vychovatelce Evropy. Třeba předvídali a rozhod- 
nonti se: buďto pro bolševickou Evropu, jejíž brány otevře Rusko 
žárlivé a pohansko Asii, nebo pro katolické Rusko, odkud půplo 
nová misijní vlna přes Asii a pokusí so o spojení a misiemi, které 
pracují o spáso Asie z východu a z jihu.

Otázka jo závažná. Především náboženská a z tohoto hlediska 
pojímá ji církev, vzhledem tedy mi Boží úmysly a spásu duší. Aby 
pochybovači se odhodlali k rychlejší součinnosti, jest, dohře poukli- 
žati, jaký vliv bude míli rozřešení teto otázky nu vzdélunoHt ve sta
rém světí'1. Protestiintismus nemíižo nahradili církev v tomto poslaní. 
Někteří jeho šiřitele mají sice dohrou vůli, alo on Silni Helmu při
vádí rozvrat n individualismus, on nastaví, nýbrž uvolňuje. Katolík 
snadno pochopí tuto protivu: mimo Petra není domu Spmdtolova 
a nadarmo se tam pracuje. Mimo ovčinec n daleko od Pastýře roz
ptyluje se stádo teprve nedávno dobře spořádané: rozklad. (Jlovék 
lhostejný, který nezná, těchto pravd, politik realista musí uznali 
skutečnost, i když nechce studovat její příčiny.

Mužové jako Taino a Augustin Thierry uznali na konec toto 
naučení dějin. Ariánství všude ustoupilo barbarům a rozplynulo so 
v jejich přívalu a jenom houževnatostí katolické církve zachovala 
se vzdělanost. Biskupové dobývali duše podmanitelíi.

Úvahy zdánlivě daleko od věci, niti užitečn ■ pro pochopení, 
že jest třeba organisovati na Rusi katolickou práci.

Výzva Solověvova.

Nutnost náboženská především, ale i evropská a národní ruská! 
Od r. 1885 předpovídal Šolověv zvláštním bystrozrakém nebezpečí, 
kterému podlehla jeho vlast a důtklivě označoval lék. Rouče se 
v Paříži r. 1888 s farářem u sv. Magdaleny Do Rebotirsem, prosil, 
Splověv: „Dejte nám kněze jako jste vy!“

Kněze jako vy! Přál si snad kněží francouzských, kterým se 
obdivoval? Jako prvních pracovníků ano, ale později ruských kněží, 
vychovaných od francouzských. Když se církev všude snaží vy
pěstili domorodé kněžstvo, čím víc jí bude na tom záleželi u ná
rodů evropských? Opatřili Rusům katolické kněze jejich jazyka 
a obřadu, toí veliký prostředek národní výchovy a žádná politická 
intrika není o tom v pochybnostech. Zájmy duší a národa nejsou 
proti sobě, ale shodují se a vzájemně se posilují. (Pokračování.)

h 0 ta
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Československá církev.
Vznik a víra.

Byla jarní noc. Na obloze zářil měsíc a třpytily se hvězdy. Oby
vatelé jerusalemstí, povečeřevše beránka velikonočního, ubírali se spát.

V tu chvíli byl Pán Ježíš mezi svými učedníky. Srdce svíralo 
se mu žalem. Vyvolil si dvanáct apoštolů; všechny miloval, všechny 
vychovával, všechny zahrnoval laskavostí. Všichni měli po jeho smrti 
pokračovali v díle, které začal. Ale jeden se mu odcizil, zpronevěřil, 
ostatní učedníky opustil. Se rtů Páně splývala modlitba za zbylé apo
štoly, aby aspoň oni zůstali věrni a svorní, a modlitba, aby všichni, 
kteří jim uvěří, jednotu zachovali.

„Otče, přišla hodina: oslaviž Syna svého, aby Syn tvůj oslavil 
tebe, aby všechněm, kteréž jsi dal jemu, dal život věčný. Oznámil 
jsem jméno tvé lidem, které jsi mi dal ze světa. Já za ně prosím. 
Otče svátý, zachovej je, které jsi mi dal ve jménu svém, aby jedno 
byli jako i my. Neprosím pak toliko za ně, ale i za ty, kteří skrze 
slovo jejich uvěří ve mne, aby všichni jedno byli jako tv, Otče, ve 
mně a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli.“ (Ev. sv. Jana, kap. 17.)

Po seslání Ducha sv. rozešli se apoštolé, hlásali, křtili a učili 
zachovávati přikázání. Zakládali jeden ovčinec pod jedním pastýřem. 
Věřící napomínali: „Snášejte se vespolek v lásce, snažíce se zacho- 
vati jednotu ducha ve svazku pokoje. Jeden Pán, jedna víra, jeden 
křest, jeden Bůh a Otec všech.“ (Epišt k Efes. 4,3> 5.) Před no- 
votáři varovali: „Člověka kacíře po jednom i druhém napomenutí 
varuj se!“ (Epišt. k Tit. 3,,0.)

Když zesnuli sv. apoštolově, udržovali a rozšiřovali církev bisku
pové a knězi a udržují a rozšiřují ji dosavad. Vždy vyskytovali se 
v církvi lidé, kteří ji rozdvojovali; nikdy pak takové rozdvojení 
církve náboženství neprospělo.

Světová válka rozjitřila lidstvo. Dostavily se převraty politické, 
nastaly sociální změny, vážnost úřadů poklesla; mravnost se uvolnila, 
lakota a požívačnost nabyla vrchu.

Ani katolické kněžstvo ueubráuilo se rozjitření. Domáhalo se 
změn v církevní ústavě a uvolnění kázně církevní.

Čeští knězi sdružovali se v duchovenských jednotách. Žádali 
zřízení patriarchátu na Velehradě, zvýšení služného, postup podle 
Služebních let, úpravu bohoslovných studií, zdobrovolnění kněžského 
bezženství a zavedení češtiny místo latiny do bohoslužby.

K sv. Otci odebrala se deputace, aby mu přednesla, tyto po
žadavky. Když se vrátila se zprávou, že některé požadavky budou 
splněny, některé z vážných důvodů budou zamítnuty, svolali re
formní kněží n* den ". 'ledna 1920 schůzi do Prahy. Schůze byla 
velmi pohnuta. Mírnější kněží byli přelili-ováni odbojnými, kteří se 
usnesli zal«žiti proti staré církvi katolické novou církev českoslo
venskou. Vydán« bylo provolání k národu, aby opustil církev starou 
a přistoupil k n«vé církvi. Zahájena účinná agitace, zřizovány farní 
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obce, zabírány katolické kostely. Ministr Ihibrman, který začal od
straňovat! vyučování náboženství ze škol, prohlásil pak církev česko
slovenskou za uznanou státem.

Rozdvojení bylo provedeno a zpečetěno. „Zhynula radost, srdce 
našeho, obrátil se v kvílení zpěv náš. Spadl věnec s hlavy naší: 
běda nám, že jsme zhřešili! Proto truchlivé učiněno jest srdce naše, 
proto zatměny jsou oči naše: pro horu Slon, žo zkažena jest. (Pláč 
Jerem. 516 ”.)

kV provolání ohlašovali odpadlí kněží, že řády a, zásady nové 
církve sestaví později. Některé zásady ohlásili hned. V 'čelo zásad 
těchto postavili svobodu svědomí, českou mši a zdobrovolnění kněž
ského bezženství.

Co mini českoslovenští kněží svobodou svědomí? Snad, žo notná 
nikdo nucen hýli ke katolické víře a ke katolickým pobožnostem ?

S tímto požadavkem souhlasí každý rozvážný katolík, najmě 
každý kněz.

Katoličtí kněží chtějí sice, aby mladí lidé upravovali svůj poměr 
k církvi katolické po úřadě s rodiči, ale pí o odvrat, od církve ka
tolické nechtějí nikoho pronásledovali.

Nehněvají se, žo minuly doby, kdy jinověrci byli žalařováni 
a upalováni. Neschvalují strohosti, s níž jednala inkvisico; odpouštějí 
husitům, že zabíjeli katolíky a pálili adamity; omlouvají i Luthera, 
jenž hrozil katem těm, kteří ho neposlouchali, ba i Kalvína, jenž 
ty, kteří mu odporovali, posílal do žaláře a na hranici. Nekormoutí 
se, že evropské lidstvo má za šelmu jinošská léta středověku a do
spívány snášeli vélio muže novověku.

Čeho přejí katolíci jiným, žádají ovšem i pro sobe, a proto 
odhodláni jsou domáhat! se pro katolické děti katolických škol 
a brániti se proti zotročení církve státem,

Učitelé nové církve míní svobodou svědomí něco jiného než 
náboženskou snášelivost, jak vyplývá z letáku O církvi československé; 
Žádají, aby církevníci českoslovenští věřili v Boba a v jiné články 
víry, o kterých se člověk rozumem může přesvědčit!. Tajemství však, 
kterých lidský rozum nepochopí a o kterých se přes věd čiti nelze, 
může československý církevník bez hříchu zavrhnouti, Podle toho 
může tedy zapříti tajemství sv. Trojice, božství .Ježíše Krista, tajemnou 
proměnu chleba a vína v tělo a v krev Krista Pána. Mravní ne
vázaností podle zmíněného letáku má býtí postavena hráz slovy 
Krista Pána: „Brníte dokonalí, jako Otec váš nebeský dokonalý jest.“

Svobody této obávají se sami její hlasatelé. Proto po valném 
sjezdu církve československé, konaném 8. a '■). ledna v Praze, vy
hlásili statut církve československé, v němž v § 1. se dí: „Křes
ťané, vyznávající učení Ježíše Krista, podle výkladu 7 prvních vše
obecných sněmů církevních, tvoří církev československou.“ Tím 
vyhlašují, že československý církevník má věřiti v sv. 'Trojící a bož
ství Krista Pána, poněvadž však hlásají svobodu svědomí dále, je 
zřejmo, že i toho uznávají za dobrého člena církve své, který nevěří, 
-že jest Bůh ve třech osobách a že Ježíš Kristus je pravý Bůh.
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Na otázku, čemu nová církev bude učiti, odpovídá jeden, že 
články víry nemohou stanoveny býti na počátku vzniku církve česko
slovenské, ty že vyrostou postupem doby a vzdělanosti z přemýšlení 
o náboženství. Jiný odpovídá, že církev československá zatím článků 
víry nestaví do popředí — zajisté aby nikoho neodpudila a velmi 
mnohé získala — že články víry stanoveny budou teprve za 
třicet let.

V čele československé církve stál bývalý farář Bolí. Zahradník 
a bývalý katecheta dr. Karel Farský a ti řídili také agitaci časopisem 
í'eský zápas, redigovaný bývalým, katechetou Emilem Dlouhým-Po- 
korným. Bohoslovcem a mluvčím československé církve byl dr. Farský. 
V brožurách i ve zmíněném časopise píše obojetně, že ze svátostí 
bude vynecháno vše, co by se příčilo pravdě a smyslu pro ni, nebo 
co by nebylo v souhlasu s náboženskou láskou. Zpovědi soukromé 
nezavrhuje, ale doporučuje zpověď veřejnou. I)r. Farský nazývá ve
řejnou zpověď svéráznou, libuje si, že se ujala a že se těší netušené 
oblibě. Svérázná je málo, jeí nechutným napodobením konfiteoru. 
Ovšem, pohodlné se snadno ujímá a těší se obbliě, církev pak, která 
povinnosti ulehčuje, získává stoupence četnější, než církev křesťanská 
v prvních stoletích, poněvadž ta ukládala těžké povinnosti.

„Zdravého učení nebudou snášeti, ale podle/ svých žádostí sobě 
sliromáždovati budou učitele, majíce svéhlavé uši a od pravdy zajisté 
sluch odvrátí a k básním se obrátí. (Epišt. k Timot. 4S-+.)

Taková uvolňování se hlásá a provádí, když víra stydne, když 
lidé vykrádají kostely, kácejí kříže a sochy.

Tato volnost se hlásá, když úcta před úřady mizí a zákonům 
vypovídá se poslušnost; když volá se po pevné ruce, která by uspo
řádala naše poměry.

Jednoty sokolské vylučují členy, kteří nejsou pokrokového smýšlení; 
učitelé netrpí ve svých spolcích učitelů, kteří nesouhlasí s duchem 
těch spolků, sociálně demokratická pravice vylučuje komunisty. 
Jsouť si spolky vědomy, že pouze organisace stejně smýšlejících je 
pevná a trvalá.

Svoboda svědomí, jak ji hlásá církev československá, způsobila, 
že se protestantské církve rozdrobily na četné sekty, takže se toho 
lekají protestante sami.

Proto katolík nehorší se, že jeho církev nikdy nepovažovala za 
své lidi, kteří se nepodrobovali jejímu učení. Schvaluje také, že 
prohlásila za vyloučeny, kteří odpadli do církve československé.

Katolík ví, že jsou čefr;>; nerozřešitelné záhady v přírodě. Ne
chápe podstaty Hmoty, síly; nechápe, kterak z mrtvé hmoty vznikla živá 
semínka a živá vajíčka, kterak duše nehmotná s hmotným tělem je 
spojena. Zkoumá, co může, nepohrdá tím, co nemůže vyzkoumati.

Proto také slova Krista Pana o Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu 
Duchu sv., o těle a krvi jeho přijímá tak, jak byla řečena a jak mu 
je církev podává, i když tajemství v nich obsaženého nechápe. 
Není mu neznámo, jak o těch, kteří nevěřili v ty články, soudil 
sv. Pavel.



Barjesu snažil se odvrátili Sorgia Pnula od křesťanských pravd,: 
které sv. Pavel Sergiovi vysvětloval. Byly (o zajisté základní články 
víry křesťansko. Pavel pak „naplněn jsa. Duchem sv., pohleděv nu. 
něho, řekl: „Ó plny vší lsti a vši chytrosti, synu ďáblův, nepříteli 
vší správě llnosti, nepřestáváš převraceli cest Páně přímých. A hle, 
nyní ruka Páně nad tebou.“ (Skulk. upošt. lil"

Katolík pokládá za hřích nevěřili v články víry, jichž rozumem 
pochopili nemůže. Vždyť ví, že shovívavý Spasitel vece: „Kdo uvěří 
a pokřtěn bude, spasen bude; kdo pak neuvěří, bude zatracen.'1 
(Ev. sv. Marka I (i

Katolík podrobuje se papoži a biskupům a věří v jejich učení, 
Po' devatenáct, set let pravě víra v tajemství vtělení Syna Božího, 
v jeho tajemnou přítomnost ve velebné Svátosti a tajemné působeni 
svátostí křesťana povznášela, byla mu silou a útěchou.

„Máme pevnější prorockou řeč, kteréžto šetříce jako svíce 
v temném místě svítící, dobře činilo, až den zasvítí a denice vzejde 
v srdcích vašich.“ (2. ep. nv. Petra I

\ Itepublice čís. ‘232, 23'1, 231 rozepsal se imlv, proť. dr. Km. 
Rádi o „l ét ni církve československé“. Slojí za. povšimnutí, co o nové 
církvi a jejím mluvčím píše muž, jemuž nezamlouvá se církev ka
tolická a její kněžstvo, a jenž by rád nové církvi dodal odvahy 
k radikálním činům.

Dr. lládl píše: „Dosavadní náboženství léto církve jest velice 
nedostatečné.“

„Nová církev povstala z politického radikalismu vzbuzeného 
válkou.“

„Zcela nejasný jest rozdíl nové církve od katolictví." „Po dog
matické stránce nepodává Earský tedy zhola nic." „Eiirský si vůbec 
neví rady, co s novou církví počíti.“

„Není to zarážející, že ve spisech dra Burského, které mají 
hýli základem nového náboženství křesťanského, není žádného 
rozboru učení Ježíšova, ba ani žádného pozoruhodnějšího dokladu 
z Ježíše, ba ani žádné význačnější vzpomínky na tohoto zakladatele 
křesťanství?“

„Earský vůbec žádného poměru k Bohu nemá, ani dobrého ani 
špatného; jeho „náboženství“ jest špatně pochopenou vědou a špatně 
pochopenou politikou. V brožuře „Český problém církevní“ Earský 
podává tento jakoby výměr náboženství: „Náboženství má každého 
jednotlivce zušlechťovat! esteticky a mravně a lidstvo opravdu pb- 
svécovati.“ Lze vůbec jednali vážně o tom, že by bylo Jze na ta
kovéto prázdné frási vystavěli novou církev? Nová církev si žádá 
nových lidí, kteří novýma očima bledí na svět.“

Em v. prof. dr. Erant. Mareš pak prohlásil na schůzi v Stra
konicích, že nová církev povstala z kněžské ješitnosti a pro volné 
zásady věroučné ani církví vlastně není. (Pokračování.)

13 EJ El
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F. N.

„Sebeřte pozůstalé drobty, ať nezhynou!“
(Evangelium sv. Jana 6. 12.)

Proměůovati zbytky kovů, látek a j. v lesklé žlufáčky je až 
dosud, bohužel, výhradně uměním synů vyvoleného národa. Mezi 
naším lidem je málo těch, kteří by těmto předmětům věnovali 
zvláštní pozornosti. I obchod poštovními známkami, jak jejich sbě
ratelům známo, je v rukou židovských. Jsouf upotřebené poštovní 
známky, sbírané u velkém množství, nepodceňovaným prame
nem příjmů. Proto vybízejí různé instituce své přátele, zvláště 
mládež k sbírání poštovních známek, staniolu a pod. Mnoho již 
tímto snadným způsobem vyzískáno bylo i pro misie. Tak dne 16. 
ledna 1912 zesnulý farář Josef Stein v Siggenu (Württemberg) od
vedl během 33 let pro katolické misie 235 000 Mk jako výnos sbí
rek poštovních známek a starých peněz. Takový úspěch má sbírání 
pošt, známek.

Vybízíme tudíž i my mládež, zvláště studující, aby sbírali pošt, 
známky, staniol, zbytky olova a cínu ve prospěch slovanských misií 
pro .Apoštolát sv. C. a M.“ Uvedeme několik důležitých pokynů, 
jichž třeba dbáti při sbírání pošt, známek.

Známky, jež jsou na obálkách dopisů (pohlednicích, pošt, líst
cích. novinářských páskách nalepeny, neodtrhávejte, aniž jakýmkoliv 
způsobem odlepujte, nýbrž vystřihněte nůžkami a to tak, aby ko
lem známky zůstal ještě asi l cm široký okraj papíru. Známky na
tržené nebo s poškozenými vroubky jsou bez ceny.

Rusové za krutého mrazu světí „Jordán“ na Dněpru a koupají 
se v posvěcených jeho vlnách.
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Známky natištěné nevystři huj to, nýbrž uschovávejte celé tu
kově obálky, lístky i s adresou. Vystřižené tištěné známky (nu 
př. z korespondenčních lístků, zálepok), nemají ceny. Nemařte času 
tříděním obyčejných známek (5, 10, 15, 20, 25 hal.), protože tyto 
mají malou cenu a prodávají se nu váhu. Sbírejte jich co možná 
velké množství.

Od obyčejných oddělujte známky vyšších naznačených hodnot 
a známky zvláště cenné, nu př. staré rakouské s obrazy cí
sařů, uherské korunovační, jubilejní staré i nové, pamětní české, 
válečné (8, 5, 10, 20 a 33 hal.) mají cenu větší než byly placeny, 
známky polní pošty, trestní a novinářské (mimo 2 a 5 hal.), známky 
z území zn války obsazených s přetiskem, cizozemské známky 
(třiďte dle zemi), z kolonií (Togo, Mariány, (’hnu, Maroko atd.). 
Tyto cenné známky zasílejte ve zvláštních obálkách.

Obyčejné známky malé množství, pošlete jako „vzorek bez 
ceny“, větší množství, jako poštovní balík, více kilogramů, dobře 
zabalené v pytli, drahou. Všechny známky I albu obětavých sběra
telů přijímají chovanci „Apoštolské školy sv. Cyr. a, Mot,“ na Ve
lehradě, kteří je zpeněží ve prospěch slovanských misií. Tamtéž 
zasílejte staniol (lupínky klást i narovnané na sobe, noBinotávat 
v koule!), staré mince a j.

Nechť v našich studentských spolcích jsou umístěny skřínky 
8 nápisem: „Pro slovanské misie“, kam by členové poštovní známky 
vkládali. .Jinou skřínku zřiďte pro staniol. Jest čestnou povinností 
předáků „Stud, cyrilomet. odborů“ dbáti o to, aby každý člen se 
této snadné apoštolátuí práce zúčastnil. — „Studentský misijní 
kroužek“ v Luxemburku sebral mezi šelmu a svými známým) za 
rok 19] G: 70.000 luxem burských známek, 10 k/' cizozemských pošt, 
známek, GO /c/y staniolu, 25 Ajz olova, což vyneslo 750 fr. pro misie. 
Slova zní, příklady hřmí!

ZVĚSTI

Z Vidnavy. (Misijní spojek bohoslovefl.) V čísle G.—7. 
„Apoštolátu“ z roku 1920 byla uveřejněna výzva bohoslovcům, by 
utvořili kroužky misijní v seminářích. V našem semináři měli jsme 
podobný kroužek už před válkou s programem širším, totiž šířiti. 
zájem o misie vůbec a dle možnosti je podporovat!. Po válce utě
šeně vzrůstající zájem o misie nadchnul i členy kroužku k nové 
zvýšené činnosti. Jednou měsíčně pořádají schůze, které se někdy 
protáhnou pro množství látky i na 2 hodiny, častěji se schází 
k poradám předsednictvo nebo užší výbory. Ve schůzích pořádají 
jednotlivci přednášky z oboru misijního, upozorňují na nejnovější 
výnosy sv. Stolice o misiích a seznamují s misijní literaturou. Čle
nové odebírají časopisy, jako: „Apoštolát sv. Cyrila a Metoda“, 
„Stern der Neger“, „Missions-Propaganda“ a j. V červnu 1920 poslal 
spolek 120 korun družině Petra Klavera na pokřtění jednoho dítěte 
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černocha. Dosud byl spolek jenom kroužkem bohoslovcň a odborem 
Mariánské družiny. V říjnu 1920 se osamostatnil, ohlásil se na 
hejtmanství jako spolek veřejný, změnil a doplnil své stanovy. Spo
lek se skládá nyní ze členů řádných a mimořádných. Řádnými členy 
jsou bohoslovci všech tří národností diecese české, německé a 
polské), kteří se do spolku přihlásí: mimořádnými jsou knězi, kteří 
byli jako bohoslovci členové kroužku. Rádní a mimořádní členové 
jsou ve stálém písemném styku. Členové kněží zavazují se jednou 
ročně zodpověděli dotazník, který se jim pošle: Co udělal! pro 
misie v kázáních, co ve škole, které misijní časopisy odebírají, 
kolik takových časopisu rozšířili, zda pořádali sbírky, přednášky 
a pod. Bohoslovce podporují radou i skutkem. Za to mají právo žá
dali výpomoc od bohoslovcu, vypůjčovali si z jejich knihovny (do
sud skrovné) knihy a časopisy, žůdati je o obrazy pro světelná 
představení a pod Pro budoucnost zamýšlí spolek navázali styky 
s misionáři v klášteře blízké Nisy. Občas by pozval některého 
misionáře, aby měl v sobotu večer v semináři přednášku o misiích, 
pak nedělní kázání ve farním chrámu a v neděli odpoledne po
dobnou přednášku v městě nebo v blízkém okolí.

POSUDKY
A. Popov. Christlicher Katechismus. Velehrad 1920. Cena 3’80 kor. Vydala 

Akademie Velehradská v Kroměříži.
Kniha jest psána pravoslavným bohoslovcem, jehož zásady v duchu křes

ťanském uplatňuji se na Rusku za divokého bolševismu. Jest to pokus, vytknouti 
v křesťanství, co církve spojuje, a překlenouti, co je děli. Pisatel dal dílu svému 
název katechismu, ač jest to íilo-ofickonábo/enské dílo rozdílné od pojmů našich 
o katechismu. Pojednává: 1. O pravém světovém názoru. (Bůh. Stvoření. Bolio- 
človík. Kristovo dílo vykupitelské. Připojeni člověka ku Kristu. Církev. Úkol cirkve. 
Úkol každého člena cirkve. 2. O povinnestech vůči: a) Bohu, b) sobě samému, 
c) bližnimu. 3. O církevních přikázáních. Ku konci podává praktický návod ku 
křesťanskému životu. Xic se nezdá zbytečným a nic prakticky důležitého není 
opominuto. Rozumem jest odůvodněn soustavný vývoj křesťanského názoru světo
vého. Zvláštní předností dílka jest, že klade důraz na praktickou stránku křes
ťanství Kniha jest psána v duchu smířlivém a má i značnou cenu výchovnou.

ROZMANITOSTI
Eucharlstický svaz národů ve sv. Duchu pro sjednocení křesťanstva.

Známý bývalý bosenský pracovník P. Ant. Puntrgam T. J., nyní ve Vídni, za
ložil označený euch. svaz národů, jenž jest náboženským sdružením, které 
poznává v eucharistii (Svátosti oitářní zvláště- časový účinný prostředek, jenž 
podporuje sjednocení křesťanstva. V tomto smyslu snaží se sdružení o sjedno
ceni katolíků celého světa, spojení odloučených křesťanů a přivtělení nekřesťanů 
k sv. církvi. Sídlem spoKu jest Vídeň. Cleno, é spolku obětují buď jednou 
v týdní, nebo jednou měsíčně, nebo třikráte v roce mši sv. a sv. přijímáni na 
ůčcí spolku. Kněží obětuji ročně aspoň jednu mši sv. za odstranění rozkolu. 
Za hlavni svátek poklidj sdružení seslání Ducha sv. s 9denni soukromou nebo 
veřejnou pobožnosti. Sdružen-. vydává i časopis dosud v německém jazyku. A. J.
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Z pravoslavné Jugoslávie (8. všeobecný cfrkcvtii sněm). Jako u kato
líků jistá část kněžstva touží po jistých opiavách v církvi, tak jest tomu 
i u pravoslavných. Ji? pled válkou žádali kněží pravoslavní, aby bylo jim do
voleno po druhé se oženltt, jestliže ovdoví. Není tam totiž dovoleno, aby kněz 
dvakráte byl ženat, ať mu již žena zemřela před vysvícením nebo po' ním. 
Nyní se oznamuje, že žičský biskup Mikuláš n profesor bohosloví dr. Vojislav 
Janjič vrátili se z Cailhr.idu, kdež vyjednávali s patriarchou, n přinesli souhlas 
církve patriarchální cařihradské i královský řecký, že pravoslavná církev srbská 
má právo, aby povolila knCžím druhý sňatek, Deflulilvnř a závazně pro všechny 
církve pravoslavný má o lom rozhoditOlill 8. všeobecný církevní snem, jenž se 
má konali r 1921 v Cařihrndí ve chrámu Boži Moudrosti, Kromě všech pra 
vestavných církví má býti pozvána i anglikánská církev, s niž se navazuji styky 

■o sjednoceni. Zatím příslušní vrclml představení jllmslovaiiský (silískě) provti- 
slavní církve rozhodli, že ovdovělým kuěžlm druhý sňatek se nepřipouští, a 
kdož se podruhé oženili, bude s nimi naloženo dle církevních předpisů a Inidou 
potrestaní. — Bělehradská vláda Otevřela v Otýni na Černý Hoře bohosloví 
pro výchovu černohorského kněžstva piavoslavnělio. A. .1.

Dr. Ant. MahnIC biskup krčský ■[•. Nejvzáeirřjšl perla jllmi.loviuiskr'ho 
cpiskopátu dr. Ant Malmlč zemřel 1-1. prosince 1020, dovršiv bl září téhož 
roku 7l)lelý narozeniny. Budil všude sebevědomí katolický, učil užívali kalo 
lickýcb zásad na všech slrfmách viřeiného života, pomáhal křesťanský myšlence 
dobývali vítězství ve všedi směrech na poli spisovatelském, hospodářským, 
státním n sociálním. Byl pravým oleem kalolléků mládeže chorvatský, Vynikl 
jako filosofický spisovatel a lidový poiu'ovatcl. Zachránil Slovinsko od Ižlllliern 
lismu, když tento Imjel velmi mocně v Rakousku. Jako biskup byl rozhodným 
a neústupným strážcem a obhájcem sinroslovanštlny ti (Jinrvaífi, < )d dob Řehoře 
Nlnskélio nikdo sl nezjednal tolik zásluh o pjapoliel nul pro id tolik nevylrpčl, 
kolik učinil a přestál biskup dr. Malmlč. Založil na Krku I „staroslovanskou 
akademii“, jejímž účelem jest vzdělávali a zachovávat! staroslovanský Jazyk 
v bohoslužbě, podporovali jeho znalost a pěstili hlaholský církevní zpěv, Mezí 
Charváty založil „Lvovo družstvo pro křesťanskou filosofii a vědu", jehož účelem 
jest sjednocovali charvntskě učence pěstující křeslimiskou fllosoíll a vědu, vy
dávali vědecká díla, vychovávali vědecký dorost a podporovali všechny podniky 
pravé vědy. Malmlčův hluboký- duch byl prozíravý, neúnavný a nczdolatcJný. 
Za války mnoho trpěl, byv Haly vězněn. Teprve, v únoru i 1)20 mohl se na- 
vrátiti do své diecesc. (Viz životopis jeho v Apoštolátů r. 1911, články jeho 
v roč. 191« a r. 1919.) A. .1.

Náboženské hnulí v bolševickém Rusku. Do nedávná siřily se z Ruska 
jen zprávy, kterak bolševická běsnění od vypuknuli revoluce vybíjej! se, nkruiftým 
způsobem proti církvi a vykazuji vůbec zuřivou práci protináboženskou. Na 
denním pořádku bylo páleni kostelů, zabírání jich za divadla, klmi a skladiště, 
věznění, mučení a vraždění kněží, potlačováni bohoslužeb a církevních úkonů, 
znehodnocováni, hanobení a snižování pod úroveň vládou všeho, co neslo známku 
náboženství. Vší silou byl tam napaden poměr ruského člověka k Bohu A Itu 
podivu dnes znějí odtamtud významné zprávy o vítězství náboženství ve. zmatku 
a násilnostech bolševických Známý universitní profesor práva, kníže Trubeckoj 
vydal studii o „bolševické utopil a náboženském hnuti v Rusku“, v níž tvrdí, 
že íntclektuelní a mravní základna bolševického materialismu našla nejsllnějšlho 
a nejostřejšího nepřítele v náboženském obrodu, který je, znatelný na Rusi od 
konce r. 1917, kdy vypukla revoluce. Bolševický převrat zastihl ruskou církev 
úplně zapletenou s ruskou vládou, naprosto od ní odvislou, neboř ruská církev 
byla nástrojem ruského úřednictva. Bolíevismus zahájil nejurputnější boj proti 
•církvi a proti jejím služebníkům, zakázal náboženskou výuku ve školách a zabral 
všechno církevní jmění. Tak došlo, do „nových mučedníků“ ruské církve. Bolše
vici strašně mučili a zabíjeli biskupy a kněze. Vyřezávali jim jazyky, vylupovali 
jim oči a přibíjeli na kříž. Bolševici tak trestali biskupy a kněze za to, že se 
odvážili pozvednout)' kříž proti bratrovražedné komunistické zbrani, za to, že se 
odvážili kázatí proti strašnému třídnímu boji. Než naslojicl Ze všech těch hrůz 
vzešlo nové náboženské hnutí. Veliká část ruského národa patřící současně 1 na 
národní svou zkázu i na triumf nevěry, nabyla přesvědčení, že proti všemu zlu, 



které přišlo na Rusko, není jiného léku, leč .přerod (obnova) církve a viry". 
A hnutí náboženské nabylo živelné síly. Když kolem ruské církve shromáž- 
cfoval se národ a ona sbližovala jednotlivé třídy, tu bolševici snadno se mohli 
přesvědčili, že náboženský přerod jest prodchnut národním duchem a sbližuje 
lidi různých vrstev společenských i názorů politických. Proto bolševici zapo
věděli kázání, jež bývala četně navštěvována ruskými lidmi všech společenských 
vrstev. Náboženský protibolševismus zatím pracoval na znovuvzkříšení ruské 
církve, a to především na církevním sněmu v Moskvě. Zevnější despotismus 
ruské církve byl odstraněn. Kněží i laici sebraní na sněmu rozhodli se bojovali 
proti anarchii, jaká zavládla v zemí, mírnili třídní boj a — když koule zasy
pávaly Moskvu - zvolili si patriarchu, aby církev měla viditelnou hlavu a aby’ 
se v jeho osobě a v jeh > kněžské důstojnosti na venck jevila jednota církve. 
Zvolený takto za patriarchu arcib Tichan vede boj proti bolševismu. Patriarcha 
Tichon proklel sovětskou vládu a ona kletba čítala se na kazatelnách 1 na 
jiných veřejných místech. Bolševici zatkli a odsoudili každého kněze, jenž 
kletbu přečetl, ale neodvážili se sáhnout! na samého patriarchu. Po zavraždění 
cara v>dal patriarcha slavný protest proti bolševickému teroru, který .snižuje 
důstojnost lidskou Když slavili bolševici první výročí své vlády, poslal patri
archa Leninovi a všem sovětovým komisařům dlouhý list, v němž veřejné od
suzuje prvoroční činnost bolševické vlády. Patriarcha byl zatčen, ale i propuštěn, 
neboť veřejně prohlásil, že jest hotov raději zemřiti nežli odvolali své přesvěd
čení Patriarcha Tichon jest osobnosti naprosto duchovní. Muž světec, rázný, 
nebojácný, nczdolatelný, miláček lidu, má mnoho pfivržencú za sebou, kteří 
podobně jako on věří v království duchovni. Lid ruský není naprosto tak zka
žen, jak by chtěl světu ukázali vítězný bolševlsmus. Tak líčí kníže Trtibeckoj 
nové náboženské hnutí na Rusi nepodepřené statui moci, ba přímo proti ni. 
Jinou zprávu zajímavou o tomto linuti podává v pařížském ruském deníku 
„Posljednlja novosti* Boris Sokolov, člověk nikterak nábožensky založený. 
O vítězství křesťanství nad bolševismein praví asi toto: V Petrohradě a zejména 
v Moskvě lze pozorovat! silné náboženské hnutí. Ne hnutí staré byrokratické 
pravoslavné církve. Ta umírá. Její kněží, přívrženci samoděržaví, zmizeli. Přišel 
nový kněz, více světský, bez kněžského roucha. Jest zaměstnán třeba nějakým 
světským zaměstnáním. Knězem, apoštolem stal se z moci živé víry, z moci 
náboženství. V církcvnch otázkách nezávislý, je bezpolitický, ale vždy demokrat 
a často zapřisáhlý odpůrce sovětské vlády. Nezřídka vystupuje proti bolševikům, 
a oni mu to odpouštějí, neboť ruský člověk potřebuje náboženství. Zápas mezi 
bolševiky a náboženstvím skončil vítězstvím náboženství; určitým, jasným, oči
vidným. Bolševici již se nedotýkají náboženství. Ba více — stále častěji 
komunisté dávají se oddávati v cerkvl, při smrti volají si duchovního, děti dá
vají křtili, zkrátka bez nucení dobrovolně podrobují se církevním obřadům a 
žádají církcvaí úkony, kdykoli toho změna života žádá. Nemocnice rudé armády 
jsc u svěceny. K ž >dosti vojáků konají se bohoslužby. Protináboženské ná
lady z r. 1918 a 1919 jako by ani nebvlo. Křesťanství zvítězilo v nekrvavém 
boji nad bolševismem Ovšem oheň utrpení sešlehl přiměsky pozemského prachu, 
církev pravoslavná z plamene vyšla hodně pročištěná ve své božské podstatě, 
zahodivši cáry byzantinismu a cesaropapismu. Živly nábožensky naladěné tvoří 
V Petrohradě bratrstva — komuny na základě bratrství a křeší mské lásky. 
Pěstuji nábožensko — filosofické rozhovory. V čele mají nové kněze a učitele, 
jichž přibývá velkou měrou z řad lidi světských. Bratrstev je v Petrohradě okolo- 
sta Přimykají se k bohosloveckému ústavu — snad jedinému kterého nevy- 
držuje sovětská vláda, a proto velmi živému. Jedním z vedoucích je profesor 
filosof N. Losskij. Žáci o přednáškách sedají v kožiších i při šesti stupních 
mrazu. Pečují o profesory, přinesou jim domů funt chleba, poleno dříví. .. - 
Po bohoslužbách konají se rozhovory náboženské v kosteiích. Na kazatelnách 
objevuji se lidé jako Losskij Dle svého vzděláni mluví více méně filosoficky 
nebo nábožensky. V řečich kazate ů (laiků) je často značná odchylka od tradic 
a nálad pravosavné církve; znalec její filosof se o tom vyslovil: .Buduje se 
nová pravoslavná církev - křesťanštější a svobodnější. Revoluce přinesla pra
voslavné církvi svobodu." Kterak se hnuti daíe vyvine, nevíme, ale jedno je 
jisto: ruská duše ztracená sobě samé ve víru běsů, přes moře krve, přes při-
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Šery hladu, zimy, přes nebetyčnou bolest počíná nalézali sebe samu. A Jen 
až se nalezne zcela ■ sama svým běsům pohledne do tváře, sama najde silu, 
aby Je zdolala. ‘ A. J.

Jesuité sto let v Polsku. V květnu 1820 vyhnáni byvše jesuité úkazem 
Alexandra I. ; Ruska, překročili hranici polskou a usadivše se v Tmnopohi, Lvově, 
St Vsi, dali počátek čilé a plodné polské Jesuitské provincii v Haliči. Polský 
světec, člen řádu, sv. Stanislav Kostka, prý zjevil kterémusi členu řádovému, 
že zemím polským jesuitů prý se nikdy nebude nedostávath Původně Jich přišlo 
z Běloruska 158, ale brzy rosili, zvláště když pole činnosti se šířilo n nabývalo 
rozmanitosti, takže dnes čítají na 460 kněž.í n bratři. Bojovali velmi houževnaté, 
dlouho, ale rozhodně s josefínskými názory a zařízeními v duchovni správě, 
na katedrách, na misiích, a lo tak účinně, Že hlavně jejich působením .mizel 
z polských zemí duch Josefinismu. Vypomáhali v duchovni správě, pohldall 
misie, zvláště stavovská duchovni cvičení jejich se osvědčovala, ve školách, na 
nichž především sl dali záleželi, sliromáždbvall mládež nejen z Pobity, nýbiž 
I z. Kmigrcsovky, Pozmiúdra, I.ltvy a Ruska. Z krakovské residence úspěšně 
šířili úctu k bož Srdci Páně a apoštolát modlitby; chápnll se zakládáni zbož
ných bratrstev, Mariánských družin a věnovali se ruelm sociálnímu v duchu 
I.ví XIII Literárně byli činní od prvopočátku. Vydali řadu knih náboženských, 
lidových i některé vědecké. Od r. 1872 vydávají „Poahinlec Serca .leziinoweuo", 
jimž šili úctu k bož. Srdci; lidový tento list měl úctyhodné číslo odběratelů 
na 170 tisíc Od r. 1900 jejich péčí vycházejí „Glosy Italollckle", lidové lo poučné 
rozpravy j.iko u nás „Časové úvahy" knilovéhradecke (Id roku 1882 vydávají 
v Krakově dobře vedený, čelnými původními zprávami vyplňovaný oblázkový 
měsíčník „Misjv kalolicírle", který shromáždil bohnloii liternímu pro dějiny poi 
ského misionářství, podporuje značně polský misijní ruch ti vlévá nadšeni do 
mladých srdcí, aby se odhodlali pěstili myšlenku misijní n rozšiřovali království 
Boži na zemi. Jiný měsíčník „Sodalls Mrirlimus“ od r. 1904 slouží Mariánským 
družinám, „Knznnia a szklce" jest podporou kazatelům. Prohloubení vědomosll 
v duchu katolickém určen jest měsíčník „Przepjipl puwszcchiiy" (od r. I884i, 
přinášející úvahy a články z oboru vědy, společenského ž.lvoln a lllc.ratury; slilo 
máždil kolem sebe vynikající polské spisovatele z řad kněžských i laických. 
Třeba že do r 1912 provincie nevysílala členů jako misionářů do zámořských 
krajin, přece ojediněle sí vyprošovali polští jesuité u svého gem lála, aby mohli 
působit! tu v Indii, tu v Žambezl. v Beiigalu, Kongu I mezi malomocnými na 
Madagaskaru. Když pak doslali vlastní zámořskou misii v Rodesll, mezi africkými 
Kafry, plně se ji věnují, takže nadějné vzkvétá. Ale Polák neopustí Poláka, 
zvláště v duchovních potřebách; polští knčžl vždy rozuměli, aby stáli po boku 
polským vystčbovalcňm a lámali Jim chléb živolá polským '.lovem a polským 
duel em, ať byli „na tulačce“ na souší, po rnoíl mi horoucím písku nebo v krutém 
. raze uprostřed cizích lidí Polský kněz a zvláště polský jesuita llmcd za nimi 
spěchal, aby je těšil a byl jím duchovním rádcem I oleem; n lak vidíme pol- 
ského jesuitu Rogalského za polskými vystěhovale! v Austrálii, l.lplnského v Brn- 
silii, Sebastjanského, Szulaka ve Spojených státech a na Aljašce, Zntloklcwlcze 
na Sibiři, Czernnfiského na Krétě, v Malé Ash a v Bosně ald. .Jiní působili 
mezi polskými roboímky v Německu v Dánsku a Švýcarsku Polští lesnlté ne
zapomínali dále udržovali, utvrzovali a kypřit! dílo sjednoceni na Podlesí. Když 
v r. 1875 rusofilská politika petrohradské vlády pomoci haličských zaprodanců 
zničila poslední sjednocenou diecesi pod panstvím carův chelrnskou a pro
následovala kruté sjednocené, haličtí jesuité prosili sv, Stolici, aby jím svěřila 
těžkou a nebezpečnou misii mezi pronásledovanými. Obdrževše svolení od papeže 
Pia IX. r 1877, stále rok co rok až do ukážu o svobodě Mikuláše II, (r, 1905) 
vysílali misionáře sjednoceným přestrojené ve vesnickém obleku nebo vydávající 
se za kupre, kteří těšili sjednocené, utvrzovali je it víře a tajně jim sloužili mší 
sv a posluho ali sv. svátostmi. Misie tato byla mnohdy obtížnější a nebezpečnější 
nežli kterákoli zámořská stanice misijní, neboť bylo třeba pracovali v úkrytu 
a velmi obezřetně; hrozífoť při vyzrazení vyhnanství na Sibiř nebo tuhé vězení. 

■A má polská provincie jesuitská za stoletého trvání dlouhou řadu nezaleklých 
misionářů, kteří přes zákaz v Rusku působili, upadli do rukou ruské policie a 
odpykali si kruté vězení. Na místo uvězněných .spěchali jiní, kteří obcházeli



visky na Podlesí a na Chchnštiní. posilovali sv. svátostmi věrné duše sjedno 
cení1, vlévali jim posilu, útěchu n tak je .uchovali církvi katolické. Něktiřt od 
vážní jesuite vyjížděli si na Siré mole pravoslavné do hloubi Ruska, aby tam 
získávali, kdo.', jevili sklon ke katolicismu. lak se podalilo v něktciých stic ■ 
diskách vytvořit! samostatné sjednocené obce ruské. Když r, 188',' pnivoslnviul 
agitace ve východní Haliči ohrožovala některé sjednocené osady a jedna farnost 
(llniliczki) odpadla, spěchali tam jesuité, ab\ utvrzovali katolickou vím u lidu 
ohélio obřadu V te. e době sv. Stolice světila reformu basllldnského řádu polským 
jesuitům, kteří vychovávali nově kádry id.rd< nuku východního obřadu ples lei 
Od r. 1885 až tlo i. 1905 te? vychovávali světské duchovenstvo kalni, v Rumun 
sku a vypomáhali I v duchovni správě, ‘lak ,a sto lei vykonali polští jesuité 
kus práce ovšem více lidové misijní a vychnvntelskě než vědecké, Vzkříšená 
Po’skn jim zajisté poskytne ještě vlec příležitosti, aby se nplnliiill, kde bude 
zapotřebí práce pro sniHu duši a povzneseni clfltve, A, .1,

Sjednoceni Bulhaři nu řeckém ibemí. lllinpy sjednocených Bnlhiui') jHon 
nezměrné. Za Imlhaisko Imeckě války zlinllll všechno pozemské, blalmřečlee 
Hospodinu, že aspoň Životem vyvážil, ní mnoho jich bylo niuCcim a povražděno: 
vesnice jejích byly zapáleny, m.ijiiky zničeny, lakže přišil o všeelmo z. okolí 
Drinopole byli nuceni vystěhovali se a přišil jakou >ozl uprchlíci do Macedonie, 
(Viz líčeni očitého svědku v /Xpošlolálě, rožnili 11)13 a 191 I). I'o rlitidlěkn za 
řídili se v novem domové, né pokoje od Rcltú nikdy neměli Hlavní vůdce 
sjednocených Bulhniíi piaco al v Paříži ii směrmlnlnveh činiteli! mírových o nulo 
noinil Macedonie. Bohužel nedošlo k loum, a Macedonie připadla Rcrkn Tlili 
zase dopadla nová rána a ii.r.i,iln imvá cesia utrpení sjedumi iiýni Hnili.mám 
Aby se ochránili před kriit->sll rozkolných Rckí), opmdíll in>ět iě osidlem' vcaidee 
n jedni přišil do .lamboll v Bnlliai loi kde jesl již sjí-.inoci-nrt obec, |lnl m. 
prchli se po Bulharsku, hledajíce Imždý dle možno II nějaký útulek, aby uhájil 
života. Těmito útrapami nesmírné trpí sjednocená církev bulhnrská, A .1.

(čtenářům Apoštolátu..
Za největší tísné válečné uhájili jsme ' inviij Čariopi'.. S novými 

nadějemi začínáme ročník XII., že s rozmachem nábožensko-misijního 
spolku Apoštolátu zdokonalíme i časojiis obsahem a vzroste značné 
kruh jeho čtenářů. Získali jsme nové dobré spolupracovníky a roz
šířili jsme obsaii jelio Prosíme, aby Čtenáři naši upo/oi iiovali známé 
na náš časopis, aby byli apošloly pro Apoštolát, by myšlenka jeho 
pronikla v celém národě. Ukažme činy pro svátou věc katolické 
víry a Slovanstva! Časopis bude vycházeli určité měsíčné. Jen íolo 
číslo pro různé začáteční práce v nové administraci vychází za dva 
měsíce najednou.

Redakce časopisu. Všechny příspěvky literární, knihy a Časo" 
pisy bucítež zasílány na adresu: Adolí Jašek, katecheta v Kroměříži.

Administrace a expedice Apoštolátu jest v Olomouci, Wttr- 
mova ul. 16. Tam objednávejte a reklamujte též Časopis!

Cena Apoštolátu. Časopis stojí ročně 1.2 Kč, pro Ameriku 
půl dolaru. Račfež platili složenkami, vloženými do lednového čísla. 
Číslo složenky 113.743.

Apoštolát v Olomouci
sv. Cyrila a Metoda Wurmova ul. 16.

Kiklidem vlatlním. — 'Hákem arcibkkupaké knih- karncnothikárny v Olomoucí.
Zodpovédný redaktor ár. Pr. I bachovský.
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pod ochranou bl. Panny Marie,

Zakladatelé a pořadatelé:
.1. M. ndp. arcibiskup dr. Ant. Cyr.Stojan, 

Ad. JnSek, katecheta v KiomNííl, 
dr. Fr. llrachovský, sckrcMf v Olomouci.

Zahrádka cyrilometodějská.
(Podávil dr. Ant. C.yr. Stojan předseda ústřed. výboru .Apoštolátusv. C. a M. 

pod ochranou bl. Panny Marie".)

Sv. Cyril a Metod na Moravě.
(Další část,)

Úvahy nazvali jsme „Zahrádkou cyrilometodějskou“ a připomněli 
jsme si, že vcházet! budeme občas do ní, bychom si utrhnuli kvítko 
právě potřebné. Už kráčí noha sv. věrověstů po Moravě. 8 radostí 
jdou jim předkovo vstříc. Nesou sv. věrově.stové kříž a knihu. Pojďme 
i my v duchu jim naproti. Uvítejme jo chlebem, solí a vodou, jakž 
zajisté učinili předkové naši. Chceme, by se občerstvili. Oni po
skytnou nám za to občerstvení mnohem vzácnější. Poskytnou chléb 
života věčného, sál, slova moudrosti a věčné pravdy, a kdo jiíti bude 
z vody té, stane se nápoj ten v něm pramenem vody vytryskujícím 
do života věčného. (Jan 4, 14.)

Vejděme do „Zahrádky cyrilometodějské“ a utrhněme si kvítek 
stálosti ve víře. Jest nám při pohledu na přicházející apoštoly za
jisté zvolali: „S radostí vzdávám Bohu dík, že křesťan jsem a katolík 
a že církev drahá máti má.“ Ano, s radostí tak volali mám. Netřeba 
se mně styděti za víru naši římsko katolickou, za víru, kterou vy
znávali naši věrověstové, v které vyučili předky naše a nás v nich. 
Víra Kristova! Co vše nezpůsobila v široširém světě! Kde s vý
počtem blahodárných výsledků a účinků zupočíti a kde skončili? 
Ona to byla, která tvář země změnila, která všechny poměry lidské 
společnosti posvětila a zušlechtila, důstojnost lidskou obnovila. Ona 
připomínala, že všichni jsme stvořeni k obrazu Božímu, že všichni 
jsme syny Božími a dědici Kristovými. VJky, obrazně mluveno, 
v tiché beránky přeměnila, vášně zuřivých ctnostmi nahradila.

Okovy, jimiž lidé spoutáni bylí v tělesném i v duchovním ohledu, 
směru a smyslu přelámala. Bohatství k dobru bližního užívali n»r- 
učila. Cíl života všem oznámila a marné snahy k němu obraceli. 

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
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naučila. Tolik národů divokost opustiti a k Bohu je obrátiti dovedla, 
ku šlechetným snahám a pro vše dobré navnaďovala, tolik hněvu 
a nepřátelství ukrotila! Kolika vzpourám přítrž učinila, kolik válek 
odstranila a překazila? Jediné slovo Kristovo vyváží a poráží 
všechny systémy filosofické. Jediné slovo víry Kristovy dodává více 
síly v pokušení, než všeliké lidské mudrování.

Víru naše védy klasické zachovala od záhuby a tím pro cely 
svět a všechny věky nehynoucích zásluh sobě o vědy vůbec a osvětu 
získala. Mn^ hům přikazovala modliti se, knihy opisovali a pouště 
v úrodné kraje proměňovali. Skutky tělesného a duchovního milo
srdenství měrou úžasnou konala. Dle poměrů a okolností je měnila 
a přizpůsobovala, avšak ducha neumrtvovala. A opět při změněných 
poměrech označovala způsob, kterak se má milosrdenství prokazo- 
vati. Láska účinná jest vynalézavá, nedá se zničiti. Vpravdě silnější 
jest než smrt.

Kolik mečů z rukou mstivých a krvežíznivých vyrazila, kolik 
nešlechetníků v anděly proměnila? < o žalů zmírnila a zármutku 
v radosti proměnila! Vše podniká, aby časnou a věčnou spásu ná
rodů zabezpečila. Do široširého světa vysílá věrověsty. A byť i lítá 
válka převzácná díla kulturní její v dalekých krajinách zničila, ne
ochabuje novým způsobem oblažovali ty, kteří z neznalosti, z ne
rozvážnosti opovrhli díly vznešenými a šlechetnými.

Věrou, která také divý činí, měli bychom opovrhnout a snad 
se za ni styděti? Jest sice pravda, že se nám leccos vyčítá. Na 
dílech víry třeba rozeznávali božskou a lidskou stránku. Božská 
stránka vždy a vždy osvědčila svou božskou divotvornou moc, svou 
nadpřirozenou milost. A moc tu provozuje přes všeliké křiky, pře
kážky, potupy a přei všeliké překrucování pravdy. Pravdu děl při 
jisté schůzi posluchač, kde všeliká potupa byla kydána na církev 
a víru, když pravil řečníkovi: „Snesl jste veškeru špínu ze všech 
koutů světa a ze všech spisů; mne jste však nezviklal v mém pře
svědčení a v mé víře. Ukažte, že není možná dle víry naší svatě 
žiti, že z lidí neučinila svátých a že nevede křehkých ku svatosti 
života. Toho nedovedete.“

I voláme opět: „S radostí vzdávám Bohu dík, že křesťan jsem 
a katolík a církev máti má.“ Utrhneme si v cyrilometodějské za
hrádce kvítek vytrvalosti u víře. Ve víře se budeme utvrzovati. 
Slovem, srdcem, ústy, skutky ji budeme vyznávati. Přednášíme toto 
předsevzetí vám, sv. Cyrile a Metode, na uvítanou na naší milé 
Moravěnce. Zvlažujte kvítko to, bychom dobrý boj bojovali, víru 
zachovali a 8 vámi a se všemi svátými rodáky ve slávě nebeské 
J8C shledali. ' (Další část.) 
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lír, !Hrachovsks:

O úkolech Apoštolátu sv. Cyrila a Metoda.
(l<eč picdiicscna \ Brně v Besedním donu' 13. unohi.)

Podstatou šťastného lidského srdce jest sdílnost. Když dítě 
jest ve škole vyznamenáno, pochváleno, když je někým obdarováno, 
iu vidíme, jak očka jeho září, celá tvář jasu radostí, a dítě každému 
svoji radost a štěstí sděluje, aby se všichni radovali s mm. Takové 
jest lidské sulce viibor. Se štěstím a radostí svou musí se sdíleli 
s celém okolím.

Než rozum lidsky není jiným. Cílem lidského rozumu jest, po
znali příčinu každé věci a řadou příčin přijít! k podstiitě věci a 
skončili \ pravdě, Pravda jest předmětem lidského rozumu, když 
pravdy dosáhne, jest rozum šťastným a nose s nadšením světlo 
poznané pravdy lidem. Poznaná pravda nechce byt i ukrytu, ona 
pudl každého, aby ji hlásal a sířil v lidstvu, To je podstatou lid 
ského rozumu.

Pravda jest lidská, pokud člověk je l.víircom pravdy, vědou 
a zkušeností, jest božsl<ii, pokud Biili Hfiin pravdu z|cvil. Nejdu 
konalejší zjevení božské pravdy jedl. Kristus Pán, který jediný, co 
lidstvo na zemi žije, prohlásil o sobě Jsem pravda, cesta 
a život. Nikdo z lidí se neodvážil a neodváží říci o sobě, že 
je pravdou; k tomu je třeba, božství, a to měl KristUH Pán, Jeho 
tedy učení jest pravdou božskou, kterou nikdo z lidí nomílžo zro- 
formovati k lepšímu, Jestliže rozum lidský pozná učení Kristovo 
v celé jeho kráse, pak musí ho néstl jako světlo všem, Proto mi 
sionářská, apoštolská činnost jest logickým důsledkem poznaného 
učení Kristova. U nás v národě se na tuhlo povinnost zapomínalo, 
my nemáme misijních spolků, které nalezneme u každého křesťan 
ského národa. I děti mají své misijní spolky a ročně shromáždí 
tisíce a miliony na podporu misií zahraničních. 11 nás bylo třeba 
mimořádných popudí!, aby bylo vyvoláno porozumění pro šíření 
svaté víry.

Teprve až za zlato pravdy Boží dává se náhražka lidského 
mudrování, přichází myslící lidstvo k ocenění pravdy Boží a po
znává povinnost tuto pravdu šířiti.

Proto se nedivíme, že v posledních dnech počíná se chápali 
Apoštolát sv. a M., který nám hluboce náboženští kněží dávno 
již založili, ale pro lhostejnost ostatních nemohli přivcsti k rozkvětu. 
Dnes se cítí povinnost šířiti svátou víru cyrilometodějskou, protože 
její poznání příměrem k nové sektě a útoky bezvčří stává se větší 
a důkladnější. Poznanou však pravdu Kristovu musí každý šířiti. 
Šíření toto musí nafltati nejprve v rodinách. Na rodině křesťan
ské mají se uplatniti slova Kristova kde j no u dva nebo tři. 
shromážděni ve jménu mém, tam jsem uprostřed nich. 
— Naše rodiny jsou a mají bytí takovým shromážděním dvou nebo 
více ve jménu Božím, kde má přebývat! Kristus Pán uprostřed. Je 

domu tak? Pohled do dnešního života lidského přesvědčí každého, 



že torno tak není. Máme rodiny, kde matka věří, plní své nábožen
ské povinnosti, otec však je víře odcizen, Z dětí některé menší 
věří, větší se víře posmívá. Může v takové rodině býti klid a štěstí? 
Aby mohlo býti v rodinách štěstí a mír, musí byti jednota v nazí
rání na všechno, musí byti jednota víry. Kde této jednoty není, 
tam nebude klidu a štčstí nikdy. Může pak byti národ silný a 
pevný, když jeho rodiny jsou rozbity nejednotou víry a nazírání? 
Rodina zasahuje celý národ, a proto, kdo rodinu zeslabuje a roz
vrací, ten národ hubí. Jestliže pak my rodiny chceme povznésti, 
pak sílíme národ čili jsme vlastenci, aniž bychom museli vykřiko
vali sláva a nazdar, jak to dnes patentovaní vlastenci dělají. Sku
tečný slav rodin jest smutný dnes, proto ten člen rodiny, který 
ještě má víru, musí začíti reformou rodiny. A tato reforma rodiny 
záleží v tom, že bude dokonale znáti víru, pak že dle ní bude 
žíti, aby ostatní mohli denně a stále pozorovati krásu křesťan
ského života. .

Ke znalosti náboženství vede znalost Písma sv., to nesmí 
v žádné naší rodině scházeti, znalost nábožensko-výchovných a apo
logetických spisů a poslouchání kázání a křesťanských cvičení. Na 
základě této znalosti může se pak věsti život víry, sílený svátostmi, 
o němž platí slova Písma — tak svěť světlo vaše před 
lidmi, aby viděli skutky vaše dobré a chválili Otce, 
který jest v nebesích. —

Když věřící člen rodiny takto bude žiti, jest jisto, že vzbudí 
uznání a pochvalu ostatních. Na to pak musí poučováním a vysvět
lováním v lásco raziti si cestu do srdcí ostatních členů rodiny. 
Snad se to hned nepodaří získati pravdě všechny, ale tu nesmíme 
pozbývali důvěry v Boha, který naši snahu jistě korunovati bude. 
O jednotu víry v každé rodině musíme se snažiti, pak nebude- 
hádek, nemravností, nýbrž soulad a klid, čímž rodiny naše stanou 
se kvádry pro národ.

Když jsme pravdě získali všechny členy rodiny, pak půjdeme- 
k těm, kteří provdáním domov opustili. Je to znovu ně
kolik rodin, které dnes nejsou jednoho nazírání, a přece jak by to 
by o krásným pro starého otce nebo matku, kdyby všechny vdané 
dcery a ženatí synové byli s nimi jednoho nazírání! Byl by radostný 
život na vesnicích, kdyby všichni příbuzní pokrevní i sešvagření 
byli jednoho názoru a jedné víry. O to se věřící člen našich rodin 
musí starat i týmž způsobem jako v rodině. Po pokrevních příbuz
ných a sešvagřených přijdou na řadu přátelé a známí, s nimiž 
se stýkáme a obcujeme. 1 jim musíme nésti světlo víry, abychom 
vyplnili povinnost rozumu, jenž poznal pravdu Kristovu.

Tím by se ukončila přímá naše činnost v zájmu šíření svaté- 
víry. nyní nastoupí činnost sprostíedkovací pomocí p>íspěvků. Sami 
nemůžeme všude, ale náš pemz, tomu obětovaný, přijde za nás.

Dalším krokem šíření víry jsou sv. misie. Jejich význam 
jest veliký. Přijdou kněží, jež věnují se kazateiství, proto umí 
vhodně pravdy náboženské přednesli. Mají zkušenost ohromnou ze- 



37

zpovědí, mohou poradili a mnohým opět- klid do duše «unést!. Proto 
jest nutností, aby misie v každé farnosti co nojčustěji se konaly. 
K tomu je třeba peněz, proto příspěvky a dary 'má každý katolík 
přispěli. Vrcholným bodem šíření víry jsou duchovní cvičení, 
kde člověk v mlčení řadu dní přemýšlí o svátých pravdách a ge
nerální sv, zpovědi postaví si mylník, na který n radostí bude vždy 
vzpomínat i. Jo třeba vystavit i domy na Velehradě, na Sv. Hostýnů 
a jinde, kdo by naši lidé po cely rok, kdy každý má volno, mohl 
prodělati sám nebo společně duchovní cvičení. K tomu jo třeba 
peněz, a ty musí složiti věřící lid, aby splnil povinnosti svého roz
umu, jenž pravdu Kristovu poznal.

Tuto vnitřní činnost apoštolskou jo třeba doplnit! křosfan- 
skou výchovou školní. Musíme se domáhali náboženského škol
ství od mateřské školky počínaje, až po vysoké školy, To vyžaduje 
jednota výchovy. Není možno svěřili dítě věřících rodlčil školo 
protináboženské nebo laické, noehcomo-li se vysmáli všem zásadám 
výchovy dle Komenského. Proto už nyní vydržujeme katol. mateřské 
■školky, obecné i měšťanské školy, rovněž střední a tak se pomalu 
musíme připravili za pomoci finanční státu zařídili školství nábo
ženské všude tam. kdo nábožní rodičové si toho budou přáli. Tím 
by ukončena byla apoštolská činnost v národě našem, ale skončena 
by nebyla. Jsme také Slovany, a proto mámo ještě další povinnost 
víru svátou šířili za hran i co mi svého státu mezi národy 
slovanskými. K. tomu cíli jo Apoštolská škola misijní na Vele
hradě, na kterou ročně jsmo se zavázali platili 30.000 K, kdo se 
mají vychovali misionáři, kteří by světlo víry Kristovy nesli na 
Balkán a do Ituska, aby všichni národové slovanští sjednotili se 
u vířo a tak so stali schopnými obohatili evropskou kultura novým 
prvkem. Již Bev XIII. předpověděl Slovanům budoucnost, které 
ovšem mohou dosáhnout! jen tenkráte, až budou jednotili u vířo. 
Potom přinesou lidstvu vedlo zbystřeného rozumu a techniky, čímž 
západní národové lidstvo obdařili, i hluboké a milující srdce a 
známou zbožnost slovanskou. Tímto slovanským prvkem bude teprve' 
doplněna kultura lidská.

Vše, co bylo posud uvedeno, jsou cíle a snahy Apoštolátu sv. 
<. a M., který chceme uvésti do každé farnosti a do všech diécosí 
naší republiky, abychom vybudovali aspoň jednu náboženskou, ne
politickou organisaci jednotnou.

Může jí býtí jen Apoštolát, poněvadž odpovídá povinnostem 
rozumu, jenž poznal pravdu Kristovu. Rady katolíků a jiné spolky 
mají také svou důležitost, ale my dnes potřebujeme veliký misijní 
spolek všech katolíků v celé republice, a za ten se hodí nejlépe 
Apoštolát sv. á M. Doufáme, že biskupské konference provedou 
toto velké dílo pro celou republiku. My zatím v Olomouci pokusili 
jsme se o to soustředíti všecky nábožensko-kulturní' spolky v Apošto
látu. Spojily se Ústřední Apoštolát, dieccsní Apoštolát^ Matice C. 
Mí í C. M. tiskový spolek v jednom sekretariátu, aby práce jed
notně mohla postupovali. Chceme v každé farností míli četný Apošto^'
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lát, v němž by byli všichni věřící katok a svými příspěvky a dary 
vydržovali celou misijní činnost doma i za hranicemi. Členské pří
spěvky jsme upravili dle nynější valuty, takže dobrodinci platí 1 K 
ročně, přispívající 3 K, řádní t; K nebo 2<>0 K jednou pro vždy a 
zakládající 10UO K.

Tato naše koncentrace v Olomouci bude se mnseti ještě roz
šířili o Družstvo Velehrad a Matici v. Hostýnskou, aby všechny 
tyto spplky měly společný sekretariát a určitým klíčem parti
cipovaly na společných příjmech. Pokus je učiněn zatím na rok. 
když se to osvědčí, prodlouží se dohoda a přiberou se ostatní 
spolky k tomu, a puk se bude hleděti provésti jednotnou organisaci 
v celé republice. Zatím se věc daří, a proto doufáme, že také ve 
vaší diecesi nový ruch v Apoštoláte zavane, protože je příkazem 
doby světlo evangelia Kristova nésti všemu lidu a získávat! pravdě 
nové odumřelé údy, aby sektářství neuvrhlo je do hlubin neštěstí.

Každý člen své příspěvky a svoji apoštolskou činnost bude 
denně posvěcovat! modlitbou Otčenáš a Zdrávas s přidáním 
slov Sv. P. M. a sv. a M., orodujte za nás, aby národové slo
vanští v jednotě víry splynuli a tak se stali schopnými velké věc’, 
provésti.

0 H S

(československá církev.
Vzpoura proti papeži.

Šalomoun zemřel. Zástupcové severních pokolení israelských žá
dali jeho syna Roboama, aby ulehčil břemena, která Šalomoun u- 
kládal. Když nechtěl, zvolili si králem Jeroboama.

Tak dvanáctero pokolení israelských za Saula sjednocených 
rozštěpilo se na deset severních, která utvořila království israelské, 
a na dvé jižní, která nazývala se královstvím judským. Jerusalem, 
který za Davida stal se politickým střediskem všech dvanácti 
pokolení, klesl sice roztržkou na nepatrné hlavní město judské: ale 
zůstal mu chrám, těžiště náboženského života židovského. Tam puto
vali nadále z obou říší, tam uvědomovali si, že jsou přece jen 
jedním národem, ač jsou politicky na dv-5 říše rozděleni.

To nebylo vhod jeroboamovi, králi israelskému; řekl tedy 
y srdci svém: „Nyní navrátí se království zase k domu Davi
dovu, jestliže bude chodili lid tento k obětování obětí v domě- 
Hospodinově do Jerusalema/ král. 12 ?i-27.)

Aby tomu zabránil, zřídil dvě svatyně, jednu na severu říše 
v Danu a druhou na jihu v Betel, postavil v obou svatyních zlatá 
teleta a řekl israelským: .Nechodtež již do Jerusalema! Hle, bohové 
tvoji, Israeli, kteříž tebe vyvedli ze země egyptské!“ (3. král. 12 M.)

Lid skutečně odvrátil se od Jerusalema a chodil klanět se do- 
Betelu a Danu. Národ rozdvojen také nábožensky stal se hříčkou, 
nepřátel.
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Kdyby se byl Jeroboam vyjadřoval podobné, jako se vyjadřu
jeme my, byl by se svými rádci volal: „Súčtovali jsme s králem, 
»účtujeme s veleknězem! Pryč od krále jerusalemského, pryč od 
jerusalemského velekněze! Žádný poctivý Israelita nemůže se při- 
držeti kněží jerusalemBkých a jerusalemského velekněze!“

Něco podobného děje se v naší vlasti.
Češi a Slováci jsme samostatným státem. Máme však ve státě 

samém odpůrce, Němce a Maďary. Kolem dokola pak obklopují nás 
nepřátelé. Po obnově české samostatnosti byly sice politické poměry 
rozhárány, ale byl aspoň mír náboženský. Bohužel na krátko. Vy
skytli se kněží reformisté. Chtěli vynutiti na papeži české boho
služby a dovolení, aby se kněží směli ženiti. Papež povolil sice 
rozsáhlé užívání češtiny při obřadech, trval však ze závažných příčin, 
aby kněží zůstávali svobodni. Tu volali radikální z reformních kněží 
podobně jako Jeroboam: „Súčtovali jsme s Vídní, súčtujeme s Ří
mem. Pryč od Říma, pryč od papeže, pryč od kněžstva katolického, 
pryč od celé církve katolické.“

Založili novou církev a líbivě pojmenovali ji českosloven
skou. Tupí církev, vychvalují Husa a Komenského, kteří mají národ 
vyvěsti z domnělé poroby římské k domnělé svobodě české.

Do dnetka nevědí sice ti, kteří poslechli jejich výzvy, mají-li 
se nazývati československými církevníky, československými bratry 
či československými křesťany. Ale národ, politicky roztříštěný, roz
štěpuje se i nábožensky a budí se nechuť Čecha k Čechovi.

Byly pak to u Jeroboama důvody náboženské, které způsobily 
»eblahé rozdvojení? Nikoli; byly to důvody politické.

A co bylo důvodem pro založení „církve československé“ ? Ať 
odpovědí universitní profesoři pražští, kteří nesmýšlejí katolicky. 
I)r. Rádi vytýká odpadlým kněžím. že dali se vésti politickým ra
dikalismem, nikoli však důvody náboženskými. Dr. Mareš pak vy
týká jiní sobectví a uraženou ješitnost. Touha pak po manželství 
spolupůsobila u většiny více, než politický radikalismus.

Někteří radikálně reformní kněží založili tedy novou církev a 
vzepřeli se poslouchali papeže. Aby pak vzpouru si omluvili, 
chtějí si namluvit!, že papež není hlavou celé církve, poněvadž prý 
ani sv. Petr nebyl hlavou veškeré církve.

Dvě události jsou v evangeliích šíře zaznamenány, ze kterých 
prvenství sv. Petra a jeho moc nad veškerými biskupy a křesťany 
jasně vysvítá.

První ud ta Cesaree Filipovy, druhá
na břehu jezera «»enesaretského.

Povšimneme si ohou.
Když kdysi božský Spasitel putoval severně od moře Galilejského, 

otázal sé učedníků, za koho jej lide považují: odpovídali ten tak, 
jiný onak. Když však překvapil je dotazem, za koho oni jej mají, 
mlčeli všichni. První vzpamatoval se Petr a odpověděl:. rTv jsi Kris
te«. Syn Boha živého.“ A Syn Boží jej blahoslavil arekl inu: „Tyl 
jsi škál?. r.? té skále vzdělám církev svou a brány yiekelné jíně- 
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přemohou. A tobě dam klíče království noboskeho; ji coibyskoli 
svázal na zemi, bude svázáno i na nebi; u cožbyskoli rozvázal nu. 
zemi, bude rozvázáno i na nebi,“ (Ev. sv. Mat. iti. 18, 1<>J

Království tedy hodlá zřídit i Švu Boží. A mi Petrovi má krá
lovství to jako na základu z kamene spočívat!; Petr pak má hýli 
klíčníkem a velitelem toho království; ma do něho při ímníi hodné, 
odmítali nehodné, má trestali a odpouštěli.

Když vstal Pán z mrtvých, splnil, co slíbil, a Petrovi jako pas
týři odevzdal stádo své.

Petr, Tomáš, Natanaol, oba synové Zebedeovi a jiní dva z jeho 
učedníků lovili spolu ryby v jezeře (lonesarotskóm. Pán požehnal 
jejich lovu, dal jim pojisti a řekl k Šimonovi Petrovi: ,,Šimone 
Janflv, milujeň-li mne více než tito? l)í jemu: Ovšem, Pane, ty víš, 
že tě miluji. Bekl jemu: Pasiž beránky mé. Hekl mu po druhá: 
Šimone Janflv, miluješ-li mne? Dí jemu: Ovšem, Pane, ty viň, že 
té miluji. Řekl jemu: Pasiž beránky mé, Řekl mu potřetí: Šimone 
Janflv, miluješ-lí mne? Zarmoutil se Petr, protože mu řekl po třetí; 
Miluješ-li mne, i řekl jemu: Pane, ty viň všecko, ty víš, že li> mi
luji. Ježíš řekl jemu: Poniž ovce mé!“ (Ev, sv. .huni '.11. lb 17.)

Beranky a ovce své odevzdává Pán Ježíš sv. Petrovi. Hvěřujo 
mu své stádo, jeden ovčinec, který má míl.i jednoho pastýře.

Když cařihradští patriarchové FotluH a Onoruhirlus vypověděli 
poslušenství papeži a odtrhli se od západní církve, omlouvali svůj 
čin nepravdivým tvrzením, že církev západní upadla do bludů a 
proto že je třeba přerušili s ní společenství.

Když pak Luther a Kalvín způsobili roztržku v církvi západní, 
snažili se protestantů dokázali, že sv. Petr nikdy v Římě nežil, že 
tam nezemřel, biskup římský tedy že není jeho nástupcem a není 
hlavou církve Kristovy a že netřeba ho poslouchali. Poznali však 
omyl a teď i vážní dějezpytci protestantští uznávají, že sv. Petr 
v Římě zemřel a biskup římský že jo jelio nástupcem.

Proto připadli na jiný způsob, jak zeslabili oba uvedené příběhy.
O prvním tvrdí, že teprve kolem roku 200 b,yl vepsán do kte

réhos rukopisu evangelia sv. Matouše, odtamtud, pak časem dostal 
se do všech pozdějších opisů.

O druhém snaží se dokázali, že slovy vněm uvedenými Kristus 
Pán odevzdal věřící netoliko sv. Petrovi, nýbrž i ostatním apošto
lům. Poněvadž pak cítí, že důkaz se nedaří, vyskytl se také pro
testantský bohoslovec, jenž i o druhém příběhu dí, že byl do evan
gelia sv. Jana vepsán později.

Že slova: „Ty jsi skála, a na té skále vzdělám církev svou u 
tobě dám klíče království nebeského“ byla teprve kolem roku 200 
do evangelia vepsána, dovozují z toho, že nejstarší spisovatelé, kteří 
uvádějí výroky Pána Ježíše, toho výroku neuvádějí.

Mají pravdu; nejstarší spisovatelé křesťanští rnlčí o něm, ale 
proto, že nebylo třeba se ho dovolávali.

Tvrzení pak, že slova o beráncích a ovcích dostala se do evan
gelia později, není ničím závažným doloženo.
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Všechny *uam dochované staré rukopisy a všechny překlady 
Písma sv i nejstarší Pvšito z 2. stol, po lir. má všechny ty výroky 
Krista Pana k Petrovi Af nepřátelé dokážou, kdo a kdy slova ta 
vsunul. Toho nedovedou. Otatně i kromě uvedených výroků Páně 
máme v Novén, zákoně do ti ještě jiných důkazu, že sv. Petr byl 
hlavou apoštola.

Všimneme si některých
Evangeliste jim nují sv. Petra na prvním místě, když zmiňují 

se o apoštolech. Sv. Matouš pak arpm ítavaje apoštoly, zrovna di: 
,První Šimon. nazvaný Petr. (l.v. sv. Mat. 10, 2.)

Petra tažf výběrťí dun* chrámové, Jestli Mistr daně ne
platí. Petr, Jakub a Jaa d >piov;ízejí Pána do světničky, ve které 
leží dcera Jairovi.: Petr. JM.ub a Jan jsou svědky proměnění Páně 
na Táboru a smrtelné úzko n v z .hradě Getsem nské. Evangeliste 
pak Jiří t< piíbž fosti jn.eibjí .'mra na prvním místě, ač Jan byl 
miláčkem Páně.

Petr řídi v. lbu apoštola Matěj' . Petr káže zástupům o seslání 
l)ucha sv,. Petr vidí pro-térad se zvířaty čistými a nečistými a 
křtí prvního pohana, etnika Kornel ■

Sv. Petr byl hlavou církve: i ri i • biskup, papež, jest jeho ná
stupcem a proto hlavou církve.

Že sv. Petr byl hlavou < rkve, dosvědčují události a výroky 
Písma sv.

Kdo tvrdí, že sv. Petr hlavou mrkve nebyl a dovozuje z toho, 
že jí není papež, zavírá < ; ;. aby neviděl, zacpává uši, aby neslyšel.

Ději se podivně věci na světě.
(’ařihradskvm Hekům bylo volit: mezi spojením se západní 

církví a tureckou porobou. Ibv.lnidli se pro tuto.
Zaslepila je nenávist., (Pokračování.)

E E □

M, ď 1 Icrbigny. , '

Postarejme se Rusům o katolické ruské 
kněze!

Výchova katolického kněžstva pro Rusko. — Myšlenky 
a zkušenosti 20. století.

Z ír.mc-m.skťho přcož:' Josef Hut.

II.

Katoličtí kněží ruští ve 20. století. -

Přesvědč ■ í<a o těi hto prar-lách. chtěl Solověv sám státi se 
knězem, alt t-i ' ía mu t- smrt, která ho překvapila ve věku 
47 let r. 190«.
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Od to doby so stalo několik kmnerlilů katolickými kněžímiiB 
dle papežských předpisu zůstali ve východním obřadu a užívají li* 
turgie staroslovansko. Pokud vím, nikdo z meh nevstoupil do nOkte 
róbo západního řadu.2) Jeden z nich, jak se hned zmíním, spolužit- 
klůdid novy řeholní ustav pro východ, či spíše spoluobnovoval 
mniěstvo stmlitské. Tento návrat do dob sv, Theodora Studily n. jolio 
slavných nebo bezvýznamných druhů, zachovávaní Typika (ceremo
niálu) všeobecně rozšířené na východů od do II. století, nemá 
nijakého vztahu k Tovaryšstvu Ježíšovu. To je zřojniá pravda, kterou 
třeba stalo zdůrazňovali, neboť u Rusů jo velmi rozšířeny předali’ 
dek, ve všem vidéti Jesuity. Mimo toulu jediný případ všichni ostatní 
konvertito, které uvedu jménem, stali se a zaslali světskými klíčili 
mi. Tři z nich byli kněžl již před konvorsl: Aleksej Zorčuiilnov, 
Susalov a Verigin. Osubuö jsou mi neznámi.

První z nich byl vysvěcen v církvi pruvoshivno. Nemaje takové 
příznivce jako Dolbner. o němž se zmíním později, nemohl doslutl 
od vlády povídaní otevřití veřejnosti katolickou kapli stnroidovnu 
ského obřadu. Sloužil tedy svým obřadem vhupli latinského kostela, 
sv. Kateřiny.

Susalov nebyl pravoslavný před obrácením, nýbrž rozkolnik, 
odloučený od státní církve.

Patřil k nejrozňlienfijší a velmi vlivné sektů starověrcň. Byl 
vysvěcen od biskupa tělo rozkolné hierarchie, zakázané v Rusku, 
která našla útulek v Bukovině u vyvíjela velikou činnost od dob 
patriarchy Nikona (11)52 -1GG7). Působil hlavně v Moskvě mezi 
kupci, kteří tvoří již skoro po Iři století středisko odporu a, projm- 
gaudy pro rozkulnikv starého obřadu. Tito dva nikdy nepřekročili 
hranice Ruska.

Třetí, Verigin, patřil ke kněžstvu císařského zahraničního mi
nisterstva. Jeho poslední působiště nu dráze vyslanec,)«) a. konsulální

>) Není pochybnosti o úplné konvemi SoMvčvově a lormálním vslnpu <lo 
■církve katolické. Úloulio ovšem váhal před rozhodným krokem, ale ne z věro
učných důvodů, nebol' jeho úplné vyznání víry bylo uveřejněno r 1889, nýbrž 
zdržovala jej otázka apoštolátu mezi krajany: nezhyne sám, elitě zachránili 
druhé? Popsal jsem tento zápas a vítězství, konvorsl roku JSÍIÍ) ve. své Imlze 
,Un Newman russe'. Od té doby byly uveřejněny jiné doklady: svědectví 
kardinála Rampolly v „l.tudcs" 20, prosince 1012, svědectví očitého svědka 
v listě „Katoličcskoje Obozrenic" 11914, sv. 2.) Shrnul jsem všecka íalda v „Revue, 
du Clergé Pranyaís' 1. dubna 1920. P. I.agrange O P., který ne vrátil do vlasti 
27. května 1920 po Jóletém působení mezi petrohradskými Pranconzi, vypravoval 
mi podrobné vzpomínky, jaké zůstavila -. něm Soiověvova konvente a jeho 
katolický život.

R. 1912 byl přijat do katol, církve v Sainí. Albertě v Kanadě ruský 
novinář Slanin, po matce Španěl. Rozhodl se pro obřad své matky a vstoupil 
v Kanadě do kongregace oblátu neposkvrněného Početí P, Marie (dle llaín immra 
Emila Legala, biskupa sv, albertského, 5, Jisfopadn J9I2.) Od uveřcjnéiií nového 
kodexu je takové rozhodnutí spornou otázkou (kari. 98, a 542.) Ve válce sfal se 
Slanin kanadským dobrovolníkem a byl v Anglii ve styku P, Br. v Canterbury, 
Nemínil se už vrátili k oblátům a včdél též, že tento první pokus mu zavřel 
brány Tovaryšstva .Ježíšova a hledal proto jinde. Pak mizí jeho stopa. Slanin 
nebyl ještě vysvěcen.
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bylo město Pau v jižní Francii. Jako archierej ruské kaple našel 
některé katolické kněze, se kterými pěstoval styky. Zvláště P. An- 
toine Malvy byl mu oporou. Přestoupiv ke katolické víře, pokračoval 
vev studiích bohoslovných a dostal od sv. Stolice úkol, uspořádati 
v Římě bohoslužby pro katolíky staroslovanského obřadu. Jeho kostel,. 
San Lorenzo di Monti, byl zasvěcen papežskou mší sv. tomuto obřadu 
13. listopadu 1910.

Mohl bych se zmíniti ještě o jiných knězích pravoslavných nebo 
starověreckýcb, kteří se podrobili sv. Stolici, ale neoznámili to císař
ské vládě. Dokud se vyhýbali všemu, co by bylo znamením kacířství 
nebo rozkolu, mohli bez překážky zůstali pastýři svého stáda. Tyto 
případy jsou ostatně velmi vzácné a me informace nejsou dosti 
přesné, takže by bylo nebezpečné uvádéti jména.

Vnitřní vyznání katolické víry.

Docela jiný stav duš> byl i ’-tí-jší. Někteří knězi měli za to, 
že vyznání, i pouze vnitřní, katolické víry s vnitřní oddaností sv. 
Stolici stačí, aby přestal? být: rozkolntkv, a vskutku někteří, zvláště 
z moskevské duchovní akademie v letech 1890—1898 uznali, že 
mají povinnost patřili ke katolické církvi.

Vliv Solověvfiv, četba jeho spisů, důvěrné známosti některých 
profesorů s ním, nadšení, to vše pomáhalo šířili pochybnosti, zda. 

Dr. KAROL KMEŤKO, biskup nitranský.
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církev pravoslavím jo pravá. Jeden jediný vystoupil z ní veřejně 
na konec svých studií, Mikoláš Tolstoji) a byl přijat, do církve 189,q. 
Jeho rodinné poměry a osobní jmění poskytovaly mn nezávislost 
velmi řídkou mezi ruským kněžstvem zpravidla nemajetným. 18. února. 
Ivo; právě on přijal Vladimíra Solověva do církve katolické.-)

Na pravoslavné bohoslovecké fakultě v Moskvě.

„Revue bénódietine" uveřejnila 189-1 vyíuitky z ruské korespon
dence. adresované z Moskvy Don (lernrdu van ('aleen'1) v lotech 
i s'i2--lsiiii. Jaký duševní stav se jeví v ní, pozná čtenář z těchto 
výňatků, které napsal pravoslavný kněz, připravuje ho nu doktorát, 
a to před tváří celé pravoslavné moskovuké fakulty:

Kněz, z . , redaktor listu velmi rozšířeného mezi kněžstvem, 
sám se mi nabídl, že uveřejní mé články, kdykoliv budu chtíti něco 
napsati pro unii1), neboť smýšlí tak jako já. Týž (Ion setkal jaem no 
s knězem Lhilotým, který vstoupil do moskevské akademie, nadšeným 
pro sjednocení a hotovým šířili tuto ideu. Dověděl jsem se též o ně 
kolika mniších a o archimamlrilovi, kteří jdou s námi, ale nechtějí 
dát i se požnuti, neboť se bojí těch, kteří mají snahy protestantské 
a liberální a těch je velmi mnoho (','7. října. 1892).

Všichni naši svati, všecky morální autority, ba i mise církevní 
knihy vyznávají sjednocení s Římem a, víru katolickou, jak ji vy
znává Řím. Obi I’etrus, ibi řlcclesia. (Kdo Petr, tam církev), (.'htěl 
bych jeti do Říma, dostati audienci u sv. Otce a jeho požehnání. 
Ale napřed musím dostudovali, neboť později by mi nedovolili do
končili studio, a to by mně připravilo o mou vážnost v Hušku a 
uškodilo by sjednocení. (29. listopadu J'h.92).

>) .Docuinentallon calbolique’ ochotné otiskla skoro celý můj článek z „l.lu- 
des ve svém 70. čísle r. 1920. Nčkíefí její rcdnkloli velmi doble zmijí Rusko, 
kde bydleli, mohli tedy potvrdili a doplnili mfij výklad, Podle nich prý Susalcv 
a Nikolaj TolstoJ opustili církev katolickou. Siisalév ovšem žádal, aby byl přijal 
do ruské státní církve a bylo mu vyhověno, ale loálce před válkou toho litoval 
a kletba byla > něho : fiala za okolností a podmínek mač neznámých. Podle 
mých informací bylo inu dovoleno opět se ujati úřadu, jakmile, vykonal kano
nické pokání,

Nikolaj Tolstoj nikdy neodpa^ od církve, ale pro Jclio povalili a citování 
byla na něho uvalena 1910 církevní símpense. Ms(il se za to články, které způ
sobily, že někteří katoličtí knéži byli pronásledování? To iio zarazilo, ba Jíloval své- 
ho činu, ale suspense s něho nebyla sňata. Pokud lze. sledovali, vyznával stále víru 
katolickou. Jest autorem některých článků v „Dlctlonnaírc de '1 liéoíopie catliollque",

2j Okolnosti jsou uvedeny ve spisu lín Newman rm.se, sír, 3)4 a podrobné 
vylíčeny v Jítudcs“ r. 1912 r. 1912 sir. 799 násl,

i Složil sliby r. 187-1 v Maredsous v Belgii, stal t;c. pak opatem, později 
vrchním opatem Benediktinů brazilských (1896 a 1908). Na biskupa fokejského 
vysvěcen 18, dubna 1906 a sídlí nyní v Rio de Janeiro.

<) Slovo to je na Rusi neoblíbené. Značí .'.amo sebón návrat východních 
diecesí do církve katolické, jaká byla po 10 století před rozkolem Kotlá a Michala 
Ccrularia (1054): to jest podřízení východních patriarchátů vrchní pravomoci 
papežově, ale se zachováním liíurgických obřadů východních. Pomluva překrou
tila smysl slova politickým podezřením z polonismu. Bylo by lepší slovo unia 
nahradit jasnějším slovem návrat k jednotě katolické.



Pozvu! jsem několik knéží naší akadeiuitv aby u nás sloužili 
pazítří mši av., náš to svátek Neposkvr. Početí a aby ve svatvečer 
konali slavné nešpory s modlitbami za sjednocení. To vykonáme- 
u mne. V akademii máme stále náboženské disputace mezi kuěžími 

< nepřátel sjednocení ubývá. 19. prosince 1892).
Mfij duchovní otec je úplné pro sjednocení. Netekl mi to, chtěje, 

abych na to sáni přišel svými úvahami a zkoumáním. Když viděl, 
že jsem pevný ve víře katolické, neskrýval se přede mnou a mluvil 
zjevné. Požehnal mi k tomuto dílu a na cestu do Říma .. . s jeho 
svolením a požehnáním dávám se znovu do této piti.ce, jako jsem se 
do ní dal před Bohem hned v den sve první mše sv. Každou mši sv. 
sloužím na ten úmysl a činím vzpomínku za papeže. (28. prosince 
1892.)

Abych vám objasnil poměry, podotýkám, že zde v . . . máme 
mezi osobami přejícími sjcdnoní arcbimanďritu, archiereje, -šest 
kněží, jáhna a šest mnichů ... Mezi studenty jich bude asi třicet, 
v obyvatelstvu jen tři nebo čtyři, mezi profesory pět. Rozhodní 
protivníci jsou jen dva. Ostatní, mez! nimi i . . . a . . . nejsou ani 
]H‘O ani proti a budou pro, jestli jim to shora nařídí. (12. ledna. 
ISd í.i •

V petrohradské akademii.

Týž ^ev poznal na akademii petrohradské ruku 1910 Petrov, 
tehdy slavný ruský řečnil.. člen dumy. vyloučený od sv. synodu 
z km’ .-lva mnišskélm a / knéž-ivi. Popsal v „Ruském šlové“
přednášku, kterou . ly.Kd r i..... z.i . < ho pobytu na duchovní aka
demii petrohradsko. Kmc.ila . u ktora. Antonína Chrapovitského, 
který se stal později volyňským arcibiskupem a přijal jméno Heliodor. 
Před vybraným posl&clmisr.em piodnašel Solověv o sjednocení Ruska 
s Římem. Opi sici proti Polověvovi vodí mnich Innokentij Figurov- 
skij, který se stal později pravoslavným misijním biskupem v Číali. 
Ačkoliv Petrov hodně se vzdáli! <>d kiesfanství, přeco přiznává se 
ve svém článku, že pře lu.ól. i. konaná r. 1888, tedy před 22 lety, 
v jeho očích postavila Salev. v, vln.! vysoko a že mu vynutila, 
pro nebo úctu. Dojem, j.iký učinila tde.ináška na bohoslove© z aka
demie a na mladé kněze, připrav© *1 přesvědčení posluchačů jen 
nutností poutaných v r.-/m>luJ • <k- ; i ■ ■ .ěděenýih, že jejich vnitřní 
oddanost stačí, aby je připoutala k Stolici. Korespondent Don 
Van Caloena připisuje témuž vlivu duševní stav mezi theology 
duchovni akademie moskevské: ..Onehdy jsem viděl Solovova. Píše 
mnoho a mnoho se mluví v Moskvě o jeho poslední přednášce, 
kterou konal v psychologicko spolčí m-d:.“ (7. března 1892.)

’) .Můžete nám zajistili, že bude zaopatřena naše žena a děti?“ lázaá se. 
Jenom k'adti.i od po věd byla by pohnula některé, aby veřejně vstoupili do kato- 
tiekě c rkve. (Poznámka ttsop.s .[»..KumcrtM: i calholique“). Některé okolnosti 
činily z toho ovšem případ svědomí, kde by hrdinské ctnosti bylo třeba, aby 
krok ten se sta! veřejně
•
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'foto dvojí svědectví, tak se různicí časem a účelem, shodnfr 
ukazuje, jaký vliv měl Solověv a jeho nivšlenký v nojpiediiějňích 
ruských církevních kruzích, na akademii petrohradsko a moskevsko. 
Tento vliv způsobil, že po mnoho let profesoři pravoslavné theologie, 
studenti., mniši a světši kuěž.í diocosní neskrývali před sebou svůj 
sklon k Římu. Jen zevnější nuceni všelm druhu údršovahý jo ve sliltm 
církvi. Jejich případ svědomí připouštěl rdztia řešení a liliu schválil 
některé z nich podle okolnosti. Takto se a<poň tvořil dilšovní stav 
v kněžstvu a mezi církevními hodnostilii. jenž za vniky dospěl

k plné činnosti a zralosti. I.držel se. zachoval i.e v elitě a, setká
váme se s ním u knčží vc věku 40 <¡0 let, h ejv/dčlanějších z nich,
bývalí žáci vyšších ústavti bohosloveckých v 1'eirobradé a Moskvě, 
nemají už všecky protiřírmké předsudky jako jejich předchůdci, 
někteří jsou dosti ochotni, jiní i j>ř< .vědřcp; a všecky otázky sporné 
mezi svou církví a katolíky řeší a hájí .< smyslu římském. Vyni
kající laikové, i před revolucí, skládali své naděje v tento ¡troud 
a pokoušeli se vé. ti jej, zvláště to hyb. liberální zknpinti moskev
ská. Ve své sbírce publikací uveřejnila roku líll‘2 ruský překlad 
francouzských spi'íi Solo'-ěvových La Rus. <. et ITTdíse ufiíversclle

.JAN VOJTAjSAK, biskup spišský.
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a L’idée russe, výborné to překlady Ilačinského a připojila k nim 
2 svazky prince Euuena Trubeckéhoó a řadu výňatků ze Solověva.

Laikové dali se vysvětiti.

Kněží státní církve před válkou zřídka kdy změnili toto vyčká
vací stanovisko, ale laikové často provedli své praktické důsledky 
až do konce, jakmile přijali víru katolickou rozumem a srdcem. 
Dělím na dvě skupiny ty laiky, kteří v letech 1900—1917 byli 
vysvěceni na katolické kněze východního obřadu.

První skupinu tvoří osamělí tři konvertité velmi různého pů
vodu, vysvěceni současně, beze vzájemné dohody, kteří se snad 
nikdy neviděli; znám je jen z krátkého setkání anebo z dopisů. 
Druhá skupina byla skutečně skupina přátel, třebas jich nepoutal 
žádný kanonický svazek. Všichni snažili se zachrániti vřele milova
nou vlast. Měl jsem příležitost viděli je z blízka za jejich studií 
bohoslovnýcb.

Hrabě Sergěj Gruni Grzymailo.

Patří do první skupiny: byl vysvěcen na kněze v lnnomostí 
r. 19lo a on jediný mluvil přede mnou o Solověvovi přísně. Bylo 
to r. 1911. Neznal životopisu, který jsem právě vydal; myslel, že 
Kolověv, ačkoliv poznal, že jest povinen státi se katolíkem, neza
choval milosti Boží věrnost. Tento úsudek temných barev, ve kterých 
si hrabě liboval, opravila pozdější doba. Co se stalo poroku 1914 
s tímto vážným mužem,-) jehož velmi smutné předtuchy o budouc
nosti drahé vlasti byly ještě předstiženy skutečností? Dokončení.)

a a 0

lerd Pokorný T. J.

Z pravoslaví k církvi.
S obavou pozorují katolíci vývoj věcí v Rusku. Nic však není 

s to. aby zdolalo jejich přesvědčení, že nešťastnému bratrskému 
národu zasvitne lepší doba a že i jemu bude dopřáno dobrodiní, 
jež svýiu dětem skýtá matka lidstva, církev katolická. Již nyní

>) .Études", 5. září 1913 str. 637 násl. Kníže, d»bře známý jako profesor 
filosofie v Moskvě, moli! ještě r. '919 v září iveřejniti důležitý článek o nábo
žensko,:; poměrech na Rusi Jfebbcrt Journal' jej vydal v lednu 1920 zkomo
lený cestou. .Revue pratique ďApologétique' uveřejnila z něho důležitá místa, 
přeloženi od P. Emila Vandetvalle. Na konec roku 1919 podlehl kníže tyfu na 
Kavkazu, kam se praví utekl. Jeho smrt jc velikou ztrátou pro Rusko, mělť 
veliké sympatie pro církev katolickou, ale, soudí dle jeho dopisů z r. 1914, 
mysle), že nemůže následovali svého slavného přítele Solověva.

i Můj přítel da mi po uveřejnění tohoto článku zprávu, že pohroma Ruska 
ještě zvýšila u hraběte jeho přílišný sklon k zármutku. Zápase s neurasthenií, 
žije nábožní ve Švýcarsku. Jsa p: i než aby se mohl věnovali čin
nost: obětuje aspoň mši sv za spá®;- Ruska 
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dlužno se připravovat i k další práci při velkém dílo sjednoceni. 
Mysl naše tu mimoděk zalétli k oněm mužům, na jejichž činnost 
v tomto směru navazujeme, hlavně k velkým konvertitům ruským 
minulého století: Šuvalovu, Martinovu, Balabinovi, (lalie.ynovi a (la 
tiarinovi. Jejich život a působení jsou českému čtenářstvu dosti 
známy. O Gagarinovi však vydul vloni francouzský jesuita Emil 
Vandewallo zajímavou delší studii podle nových pramenů, prozkou 
mav nevydané dosud listiny, uložené v proslulé Slovanské knihovně 
bruselské, již řídi P. Pierliug T. ,1., rovněž rodilý Hus. Stručný 
náčrtek obrácení Gagarinova ozřejmí mim cenu pokladu, jojž mámo 
v katolickém náboženství.

Kníže Ivan Sergějevič Gagar-in ínar. I. srpna 1814 v Moskvě; 
pocházel ze vznešeného rodu. Již v útlém mládí poznal západní 
země evropské na cestách, jež konal s rodiči. Hlavní vliv na vývoj 
jeho povahy měla matka, věřící a zbožná pravoslavná. Pečlivě bděla 
nad výchovou nadaného a ohnivého hocha a zajistila mu takto čisté 
mlád:, zálibu v přemýšlení o náboženských otázkách a vážný du
ševní směr, který způsobil, že se nedal později uprostřed rušného 
společenského života strhnouti vírem světských rozkoší.

V třicátých letech minulého století vzmáhal se živý odpor 
proti železnému tlaku, jímž tehdejší absolutistické vlády svíraly 

MARIAN BLAHA, biskup baňskoby.strkký.
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národy, a stále hlasitěji se ozývalo volání po svobodě. I k Ivanovu 
srdci pronikala přes všechen d enicí dozor nová hesla a ve svém 
mladickém zápalu počal snít,i o budoucí říši blaha a štěstí, již 
všude založí volnost Když vš Jí byl ve věku devatenácti let poslán 
k svému strýci, ruskému vyslanci v Mnichově, aby se vzdělal pro 
povolání diplomatické, dožit se brzo trpkého zklamání. Poznal, že 
hlasatelé svobody většinou nejen nezamítají hrubého násilí, jehož 
se nade vša štítil, nýbrž se ho stále sami dovolávají. S rozhořčením
■ e odvrátil od r<-' > směsi kulu a krve, již snažili se krášliti názvem 
„svoboda“.

Pozbyv tohoto svého prvního ideíln. chopil se so vší horou cností
■ é ušlechtilé dttše, jež toužila úplaj žiti pro n’“jakou velkou myš

lenku, piko záchranné kotvy lásky k vlasti Jejímu dobra rozhodl 
se věnovali všechny své síly a schopnosti.

Neušel mu však velkí rozdíl, který je, co se týč? vzdělanosti, 
mezi Ruskem a ostotm Evropou. Jal se pátriti po příčin lích, jež 
zavinily, že Rus zůstala tak daleko za sesterskými národy. Jeho přítel,' 
učený Cadnjev, ho pouč í, že neštěstí rusk" země záleží v její sta
leté odloučenosti od myšlenkových a mraviAvh proudů západních,, 
a to hlavně po stránce nábožensko .1 ‘Id návodem studoval kníže 
Ivan dějiny Evropy a poznal A at" mě, ž> církev kPolicki byla 
věkovitým pilířem evropské vzdělanost' .. osvěty.

Ityl již obracen7 Nileď Pout <■■■ i"'.t k církvi katolické, 
•le, jak sám pro.vi. spatřoval v ní pouze dílo lidské, jež již docela 
iále/i minulost i ami v.iitiiií k •!. !-írnu trvání Litoval sice, 
ze Rusko nebyl) I h • katol ib pokládal by za zpozdilé, za
vést1 na Ru<i kat-Tctví, p clobně jak > s > padesátiletý člověk ne- 
vratí již ti; oi íkoly a >y >>■ něčemu doučoval. Toto bytů j8ho 
smýšlení r. lb.;7.

Prozřetelnost řídila ýlsi do Paříže. Tam navštěvo
val nojraději abm ru-ké šle 'áičny per Svečinové, ježto nesmírně: 
milo' “.uiý a duch hovor. Se záimem naslouchaje wzmlíi- 
v.im přítomných, v;iml ée:i k zvLB ■, á . Mluvilo se o uejrůzněj- 
¿(eh věc •••(.. osobách a u i ‘ s. pjznal, že při vší různosti
a svobodě názoru přece všichni uznávají některé, společné zásady. 
1’vědomiv že jeli’ ho i hos ■ vesměs katolíci, správně
usoudil, ,? nauka jíž -■ všehai d i’>;-• 4n5 podrobovali, je vína 
katolická Byli to lide vytrácí i, č'nil v životě veřejném a na výší 
doby stojí.’!, ož jim. jak vil- nebránilo aouti k své víře. Tehdy 
poprvé počal tuáiti, že efrk?v t-roli-ši má v sobě dosti vnitřní 
síly, aby si podmanila mírnou, ale i důraznou vládou i ducha vzděla
ného. vpravdě“ pokrokového.

Probudila sě touha, aby ž;l jako oni podle víry a tím
minii svůj život skutku plodním a h tr.mon:ckým. Než žAdil si 
jistoty, aby věděl, která víra je prav,.

Že by ji nenašel v prreskinstvf. • t cn již předem nepochyboval. 
Bylo mu totiž jasné, že pro ne? «rašen zachování niukv Kristovy 
je potřebí zevnější 8 viditelné církve odvozující še skrze apoštoly'
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od svého Zakladatele Protestantství vzniklo však až v novem věku 
a nemělo ve svém učení žádoucí pevnosti a bor,počnout i,

Z,bj vala ledy Ivanu pouze volbu mozl etrkvi řeckou, v niž by' 
vychován, a církvi římskou. Která z nich jo pravá církev Jožtřn 
Krista?

Sporné body, jož obě děli, jsou hlavně dva: učeni o původu 
Buchá sv. a ustanoveni viditelné hlavy církve. Církev pravoslaéno 
učí totiž za prvé, že třetí božská Osoba, Duch sv., vychází pouze 
z Otce a nikoli i ze Syna, jak věří katolíci), a za druhé neuzmiv,- 
nástupce sv. Petra, římského biskupu, zu hlavu vňorh církví,

Tu byl (iugarin na rozpucích, V první věci, zdálo se inu, inňli* 
pravdu církev řecká, kdežto v druhé nemohl nouzmiv.il i správností 
stanoviska církve římské. V toto zdánlivé nesnázi si pravil: Bůh 
zajisté clíce, aby lide mohli rozeznali jeho církev ode vňoch ostat 
níeli podio určitého znaku, Může byli lakovým znakem luníku o vy 
cházení Ducha sv., tajemství rozumu lidskému nepřístupné, skryto 
v samvili hlubinách uejsv. Trojice ? Nikoli. Za to jsoucnost vidlicím- 
hlavy církvi je zevnější, mvlv poznntclnn. dějinntl shulečiiom 
která mi-, vede až k :,v. Petru n k tměni věčně památnýni iduvilm 
evangelia: Ty jsi Pele, . Pnsiž ovi ■ ky, pastó beránky nic.,

Takto dospěl (r. 1811) mhlily litlíži' k přesvědčení, že církev 
římská je pravá církev .Jožise Kristu, :i poprvé vzbudil víru v jej ; 
božské posláni a důstojenství. (Tibu, přwnýňloní u rozmluvy doko; 
nuly jeho vnitřní přerod. Po duchovních cvičeních vyslovil kutolicle 
vyznání viry v domácí kapli paní Svečinové před svým rádrem 
P. Btivignanein T. .1.

Byl si vědom dosahu svého kroku, jenž, mu za telldojfií tulíc 
carské vlády mařil naději mi mkvělé postavení ve .'¡lál,nich službách 
a odsuzoval ho k doživotnímu vylimurtví. Šel pevně) zu lihisiun 
svého vědomí Jsa povahy velkomyslné, přál si pracovali pro Boha 
a pro záchranu své vhmli. 12. srpnu 18 13 vstoupil do Tovnryňsl.v.i 
Ježíšova. Známo jest, co dobrého výkonní, byť v cizině, pro ¡-¡jedno ■ 
eeuí církví. Byl m-únavně činný až do -vé smrti r. 188‘.t.

Kéž najde velký tento muž hojně n dšených následovníků, kteří 
by dále vzdělávali líchu, již on i jeho druzi s trude,im zkypřil: 1

000

Ad. .JaA.-l •

Oslava narozenin biskupa 
dra Jos. Jur. Strošsmayera v Jugoslávii

Z nařízení 'lád- záhřebské poprvé ř.lavno d.né v celém Chor
vatsku byly oslavovány narozeniny velikého biskupa d'akovdiélm 
dra Jos. Jur. Stros muyera jako národní svátek. Nar, 4. února 181 
vysvěcen na kněze 1-38, biskupem byl jmenován 18. l:-.top. 18 19. 
zemřel '•*, dubna i 905.

nouzmiv.il
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Za vjeru i domovinu, za crkvu i národ, bylo jeho životním 
heslem. Ne vlast bez víry, ne národ bez církve, ale domovina s vě
rou a ve víře, národ s církví a v církvi. Za tím cílem pracoval 

- slavný biskup celý dlouhý požehnaný život svůj. Od r. 1>5O až do 
1905, přes půl století, vidíme, kterak u biskupa v ladnou harmonii 
splývají veliká díla církevní a vlastenecká: za víru a domovinu. 
Nikde jedno bez druhého. Hned v prvém desítiletí jeho biskupo
vání jest to patrné. Do Dakova pozývá řádovou bosenskou mládež 
a připravuje jí nový výchovný útulek, osnuje seminář, buduje vě
kovité umělecké dílo, nádhernou katedrálu, přivolává řeholnice a 
odevzdává jim ženské školy, pečuje o kapitulu u sv. Jeronýma ve 
věčném městě, přejímá duchovní dozor nad katolíky v Srbsku. Na 
kněžstvu svém žádá polnžnost, církevního ducha a vzdělanost, aby 
bylo životem svým věřícím solí země a světlem světa. Osobně je 
přítomen při zkouškách, napomíná, rozehřívá, před oči staví vzne
šenost a důležitost povolání; stará se, aby budoucí knězi od mladu 
byli vedeni a vychováváni pro své povolání, proto pečuje, aby byly 
otevřeny dva malé semináře. Kněžstvo nabádá k duchovním cviče
ním, jichž sám se súčastňuje.

Tvrdí, že Bůh kromě nebe nejraději přebývá se svým zákonem 
v duši lidské. Proto dává rady a pokyny kněžstvu, kterak má lid 
vychovávati a vésti, „aby Bůh žil v lidu a lid s ním“. Sám jako 
vrchní pastýř posiluje lid svůj u víře.

Strossmayer byl rozený řečník, ale hlavně jako kazatel. Nesčísluě- 
kráte kázával ve stoličnéin chrámu svém, na stakráte na svých 
pastýřských cestách v kostelích diecése. Na sněmu vatikánském 
mluvil pětkráte. Od té doby znala jej nejen celá Evropa, ale celý 
svět. Přirovnávali jej pro oheň v jeho řeči k sv. Janu Zlatoústému. 
O čem řečníval a kázával? Víra byla na prvém místě, církev na 
druhém, Charvaté, Slovanstvo celé na třetím místě; abychom všichni 
byli za jedno s Kristem a jeho náměstkem. To jest záruka věčné 
spásy a lepší budoucnosti. Vzorem a záštitou mu byli sv. apoštolé 
uaši, bratří soluňští. O tom mluvíval nesčíslněkráte, slavnostně, 
ohnivě, nadšeně, vznešeně.

Jako biskup katolicky měl široký rozhled vpravdě katolický 
po celém světě, zvláště slovanském. Srdcem byl největší Charvát 
a Slovan, houževnatostí vůle potomek rakouského Němce.

Pro j žní Slovany a cele Slovanstvo rozvinul bohatý, vzácný 
program. Jeho láska k slovanskému rodu je čistá, vznešená, účinná 

‘ a všem milá, neboř vyvěrá z pramene křesťanství. Politikové růz
ných stran vidí, kterak Strossmayer jest povznešen nad nimi, neboť 
má vyšší hledisko — evangelia. Dle něho svoboden je člověk a celý 
národ, jestli neotročí hříchu, zvláště pýše a lakomství. S výšin evan
gelia zahajuje první slavnost: akademie, posílá tři proslovy mladé 
universitě, otvír. dveře umělecké . lerii — nábožensky. Víra i do
movina pospolu, ale víra vždy napřed. Z

Přes třicet let poučoval národ výmluvnými slovy psanými mis
trně v pastýřských listech rok co rok o různých jevech katolického
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života, zvláště o těčh, které byly rasové. A nich katolicky myslil a 
hovořil, ony svědčí o jeho hlubokém bohoslovném vzdělání, apoštol 
ském duchu a lehkosti slohu, kterým uměl lidu podali i nojvz.no 
šenější pravdy. O

Strossmayer se všemožně vynasnažoval o spojení Slovanů s církvi 
římskou. Za tím účelem psal, pracoval, povzbuzoval a radil skoro 
půl století. Práce jeho nejsou marný. Dosud v Jugoslávii mezi ka
tolíky i pravoslavnými jsou v živo paměti; na nich bohdá budou 
dále budovali a v díle jeho pokračovali nejbližňí náboženští křísí
te lé Slovanstva.

Ve své závěti napsal: „Přeji si, aby mé tělo bylo pohřbeno 
způsobem důstojným, ale prostým v kryptě ve stolnom chrámu na 
místě mnou označeném výše oltáře, Na kameni, jímž krypta, se za
kryje. má se zobrazili basrelioibm ve vrchní části Ježíš, Soudce 
živých i mrtvých, se sv. Mateří svou a se sv, apoštoly; vo spodní 
části já sám. au kráčím před svého Soudce, drže v rukou stolní 
chrám jako záruku milosti a milosrdenství, doprovázen jako pří 
mluvčími sv. apoštoly Cyrilem a Motodem.“

Tam v Jirkovské katedrálo odpočívá tělo jeho, ale duch jeho 
oživuje v osvobozeně a rozšířené vlasti a myšlenky jeho bohdá 
ovládnou Slovanstvo, už povstane a se zotaví.

H 0 ta

1'. K. Nesrovnal.

Misijní práce amerického studentstva.
Pro práci misijní nadšené katolické studentstvo Spojených států 

vyvolalo „Misijní výpravu křížovou“ pod vedením jodnolio z biskupů 
a heslem; „Bůh tomu chce!“ Počátek hnulí učiněn na katolické 
universitě v St. Louis, kde studující mládež založila misijní lígm 
Odtud se šířila myšlenka misijní hlavně na středních školách téměř 
po celé Americe. Úkolem členů ligy je apoštolská modlitba za šíření 
pravé víry vo Spoj, státech a ostatních dílech světa, šířili misijní 
literaturu, získávali misijním časopisům nové odběratele, připravo
vali poučné přednášky a akademie, sbírali poštovní známky, staniol 
a j. a platili pravidelný malý příspěvek. Duší ligy je konvertita 
spisovatel Eloyd Keeler, který neúnavně pracuje o vítězství pravé 
víry a katolického názoru světového ve všech kulturních oblastech 
Ume. Této misijní práce na některých místech horlivě se súčastflují 
i čeští studenti. Naše časopisy donesly jím nyní (na př. do New; 
Castle (Pa), Lisle (Kliň)) zvěst o našem „SCO“ a máme naději; 
že naši bratři za oceánem půjdou s námi na misie slovanské! Naše 
čtenáře jistě bude zajímali zpráva „Katolických misií“ (číslo 10. 
r. 1919—20), dle níž mnozí ruští usedlíci v Americe nalezli za války 
cestu zpět do lůna pravé církve. V Pittsburku byl založen zvláštní

9 Viz proslov gen. vikáře ďakovskčho Mat Paviée v Glasríiku 1921 br. 3. 

nojvz.no
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výbor i jehož předsedou zvolen <« Aurorolf j za účelem obrácení ruských 
ozkolnil i). !í. 1917 přestoupila ruská pravoslavná obec Villimantie 
< onnecLcut . čítající 250 duší i s koěžími ke katolické církvi. 

Jejího příkladu následovala r. 1918 obec Monongahelh ( Penimlv.) 
Počet navracených jednotlivců roste.

0 B E
*

r. Váctičí a.

('esta misionářova jindy a nyní1).
i.

Misionáře si představujeme vždy jako hrdinu. A opravdu byl» 
v dobách minulých veliké -r iteéno'-ti třeba již k tomu, aby se kdo 
■dbodhil k jízdě po moři na př. do Vych. Indie. Malé lodi o nos- 

r.ost; <¡00 Hio tun byly obsazeny 5oo 1000 cestujících, kteří, po 
celé na (. ,• .. pro stěsnáni zlí se kořistí nakažlivých 
emoci. Do n. <i -o dcOáviiL j»«n č.ist oněch misionářů, kteří se, na 
'"tu vypravil;. «Matní z pravidla pomřeli. Belgický misionář v Čině 

P. <'cuplet vypoMftvi. ze ze 000 mísou.Ai; T. j., kteří do roku KiílO 
za misie do í ’tuy se vypravili, pouze asi loo skutečně k cíli se dostalo.

Dne 25. března 1<¡73 vyplulo do Asie z přístavu v Lisabonů 
« Portugalsku královské loďstvo o dvou lodích, se dvěma skupinami 
misioimřu. lelkem 27, z nichž bylo 1' Portugalců a ostatní Italové. 
Belgičane, N'ěme: ■:< jeden Irenu. Lodi pluly podle afrického břehu 
za příznitein> vetru až po kraje rovníkové, kdež nastalo bezvětří. 
-Jako přikovaný trčel,' lodi vedan v noci namístě, obklopeny horkou 
hladinou. I poree vedro nebylo přerušováno nejmenším vánkem. Nitro 
lodi se podobalo žhavé vyhni: palčivá žízeň mořila lidi po vzduchu 
lapající: zalmivajlcf smrdnta veza nedovedla žízně uhasiti. Dostavily 
«e nakaz;, a obě lodi >e podobo v v krátce nemocnicím, naplněným 
¡pějícími . umírajícími. Zdraví sf.di se ošetřovateli, pokud sami 

'.leonenmcm'li. V dubnu Zemřel > po sobě 10 misionářů, v květnu 2, 
později blízko cíle jeden, a ze zbylých ještě jeden, když už byl na 
břehu v <>ca, na-iedkem i.trcp protrpěných cestou.

Jeden ze zemřelých. 1’. Beat Amrhyu býval i se svým druhem, 
jej doprovázejícím, P. Adimem Aigenlerem, profesorem na universitě 
v Iugolštatě. Oba požívali velike vážnosti a proto jejich smrt za- 
riuoutila mu««ho ibr. P. Amrhyn zanechal zápisky, v nichž popisuje 
celou •’■■stu :o. po >;■; smrt V náh pokračovali jiní, každý do své 
smrti aneb do konce cesty. Několik řádků ze zápisků těch budiž 
tu uvedeno:

11. dubna D-7.'i „’>iyž 'i . ránu procitnul, přišel na mne 
zadívat mdloby. Když jsem však vyšel na čerstvý vzduch, bylo mi 
'•pe, je: ■:>. že se culí po t »dý d»-u neobyčejně slabým." Téhož

') D’.e K»t. Mis. !9!S ¡9 č 5 6.
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■dne odpoledne o '.hod, bylo připsáno chvějící se vekou: „Dnes 
zemřel dp. 1’. Antoniu od sv, Terezie, Ord Min. S. Franc., lodní kaplím. 
Jeden z našich byl při něm a udělil mu sv. svatosti uinírnjíciiii."

1'2. dubna. „Vano poněkud silnější větérek. Knpitanskii lod' hýlu 
uvědoměna '). a její lodní lekal byl sem posilni, aby se podíval na 
našeho kapitána, jemu. se daří hůře. Týž lokni' navštívil i naše ne
mocno a předepsal l’. Bratovi dohry lek.

Večer začal I’. Permulesimu tleli den jeho horečky novým 
záchvatem “

tik dubna. .,('l\r(ek před Bílou neděli S polními vy dálnějšího 
větru a mime bouře jmiio .e doslali po I. stupen jižní šířky. Poslední 
noc byla pro většinu velmi zlou kdy;, jsem ráno vystoupil na. palubu, 
nalezl jsem pouze dva lodní dilstojnlky zdravo,"

II. dubna. „Byla to divoká, mm. Hrom, blesky, liják bez ustáni, 
jinak twnèi žádny vítr, Proto lakové, vedro, že so zdálo člověku, 
že jest ve žluivé peci.

I’. Bealovi sw tuto noc velmi přitížilo. Im.davily ne: nedoidalok 
dechu, mdloby a jiné zle příznaky, jislá lo zmírnění zle horečky.

Za svítání bylo mu puštěno žilou na rum. bratrovi .lnuti Per 
nandezovi rovněž na rum; oběma po prve. 1’. Bergmloidmii puštěno 
žilou na noze uz po čtvrté; všum třem k večeru pmintění žilou 
obnoveno.

Dlužno poznamenali, že zde piísobí došli otravně, takže, kde 
se dotkne kůže, ihned se tvoří puchýřky, nebyla-11 vodu smyta,"

15. dubna. „Sobota po Bíle neděli. liáno přijal I’. Beat, když 
byl obnovil řeholní sliby n již. den před tím výkonní generální 
sv. zpověď, společně s oběma druhy z ruky I’. superiora sv. přijímání: 
byli jsme hluboce dojati. Potom puštěno žilou všem třem, aniž nastalo 
patrné zlepšení. Večer opětováno pouštěni žilou: u P. Bergadesihn 
užito kromě toho suchých baněk.

Téže soboty kolem 9. hodiny večerní zemřel, obdržev poslední 
pomazání, P. Beat Amrliyn smrtí svého života i jména hodnou. Sám 
připravil oči, ústa, ruce i nohy ku smrti, upadnuv krátce před ní 
v mírné, klidné, svaté blouznění.

(lelý den panovalo hrozné vedro, bez větru, avšak za si lného deště." 
líi. dubna. „Druh i neděle po velikonocích, Po mši sv,, kterou 

sloužil P. superior a při níž se všichni ostatní posílili Tělem Páně, 
mdd'ili jsme se v kajutě (něhot na palubě bylo pro množství ne
mocných, hlavně z mužstva, vše v nepořádku; hodinky za zemřelé, 
ovšem hodně trhaně, pro slzy a vzlykání, v něž jstne propukávalf.

Potom doprovázeli tří s P. superiorem mrtvolu do prostřed lodí. 
Bylo všem velmi bolestné, že lakový muž m ■ býti prostě potopen 
bez jakékoliv oslavy, a že i tuto službu mu mají jirokázati cizí. Při 
takovýchto příležitostech obvyklá rána z dé a. uvedla cestující na 
kapitánské lodí, jejíž obrysy jsme viděli na. dalekém obzoru, v roz
čilení; nevědělit, zda platí rána někomu z dímtojníkíí aneb někomu

A:: znameními aneb po.Mcm na lodičce menší,
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z našich. Teprve k večeru se dostaly lodi blíže sebe, takže se jim 
mohla zpráva sdělit. Dověděli jsme se, že i tam otcové těžce byli 
navštíveni.“

To jest poslední sdělení 1’. Adama Aigenlera. Denník vede od 
té doby osoba neznámá. Oznamuje, že P. Aigenler několikráte ('ne
mocněl. První nemoc trvala od 4. května — 13. června. Drahá až 
po jeho smrt.

7. srpna. „P. Adamovi se daří opět špatně. Byl brzy po obědě 
raněn mrtvicí a ležel asi půl hodiny bez vědomí v hrozných křečích^ 
Smrt se zdála blízkou a P. superior mu dal poslední rozhřešení. 
Když však se dostavilo vrhnutí a i jinak úleva nastala, přišel opět 
k sobě, avšak zbylo mu nesmírné bolení hlavy, které teprve několika
hodinovým spánkem ustalo.“

Následuje podrobné líčení nemoci, která se za hrozných bolestí 
a zvláštních příznaků vlekla po tri týdny, až konečně 20. srpna vy
svobodila smrt ubohého trpitele.

„ Něvylíčitelný jest žal a účastenství, který způsobila smrt u všech 
na lodi, zvláště u mužstva. Lidé ti neustávali plakati, vždyť měli 
P. Adama nade všecky tolik rádi pro jeho neobyčejnou svatost, jeho 
vědomosti a přívětivé chování.

Aby mrtvého uctili, nesli kapitán a důstojníci a lodníci mrtvolu 
sami a sice na pravou stranu lodní přídě, což se dosud nikomu nestalo. 
Když se pak za hřmění děla nořila mrtvola do moře, plakali a vzlykali 
všichni,“

27. září. „Důstojný P. superior jest hluboce zarmoucen pro ztrátu 
takového muže, jehož neobyčejné vlastnosti právě pro misii v Číně 
tak velmi se zdály uschopňovat!, a to ještě více po smrti tolika a tak 
dokonalých misionářů, a v dohledu (řoy.

O, nepochopitelné úradky Boží! Toliko mne nejnehodnějšího 
a nejneschopnějšího ušetřil a ponechal za nedostatečného společníka 
P. superiorovi. Tak se naše malá kolej seschnula na jednoho před
staveného a jednoho podřízeného.

Dne ."'.září přišli naši goauezští zástupcové na člunech na loď: 
s nimi představený domu profesního, jmenovaný patriarchou vEthiopii, 
a za biskupa do Japonska určeny rektor koleje, s hudbou našeho 
semináře a odvedli nás láskyplně.

o. září jsme dospěli do Goy1), když jsme celou předchozí noc 
jeli vzhůru po řece, která město chráníc obtéká.“

II. I

Za našich časů odpadají z veliké částí obtíže cestování po moři, 
neboť parníky, vlny mořské brázdící, jsou zařízeny nejen pohodlně, 
nýbrž poměrně bezpečně. Pevniny pak >ze značné části i v krajích 
zámořských) jsou protkány sítí železnic Z této výhody těží misionáři. 
I jejich cestu lze tudíž nejednou přirovnat! k výletu. A rovněž v misii

•) Goa, portugalské město v Přední Indii. 
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hledí misionáři si opatřtti moderní vymoženosti dopravní, pokud jim 
to poměry — závisející ponejvíce od štědrosti evropských dobrodinců — 
dovolují. Tak líčí např. I\ Vormann, představeny Společnosti Božského 
Slova, cestu po řeve zvané domorodci Tiwik, kterou konal mi misijním 
parníčku „Sv. Gabriel“, ve společnosti státního parníku „Komata“, 
stojícího tehdy ve službě vědecké společnosti, která požádala misijní 
perníček o doprovod a o propůjčení místností na. uložení potřeb, joŽ 
společnost s sebou vézti musila. Heku Tiwik bychom nalezli na mapě 
až při vzdálené Austrálii t. j. na ostrově Nově Guinei, v Zemi císaře 
Viléma a sice pode jménem „Roka, císařovny Augusty“.

P. Vormann, který byl na parníčku s apoštolským profoktom1) 
P. Limbrokem, vodí o této cestě také zápisky, z nichž rovněž několik 
řádků uvádím. Nebudou tak smutně, jako v článku minulém ,,.

Neděle 1 ()./.'!. Odpoledne o třech hodinách se rozprostíralo 
před námi 800 m široké listí řeky císařovny Augusty, .liž několik 
mil před vjezdem přijalo moře barvu špinavě žlutou, čímž nám 
oznámilo blízkost tohoto veletoku. Kde si řeka s morem vpádů do 
náručí, nalézá se zvláštní slavnostní hrána: dva mohutné náspy 
pískové, na nichž šumící vlny svoje liry provádějí, Hleděli jsme ho 
rozhlédnout i po březích, shlédli jsme však jmi napravo i nalevo 
zatmělým stromovím a palmovými houštinami označenou čaru, za níž 
do nízkých křovin vlny bez překážky se přelévaly.

Úterý 12./.'!. Včera jsme pronikli do mil daleko. Povážímo-li, 
že „Gabriel“ urazí za hodinu 9 mil a že jsme tudíž za. dolin desíti- 
hodinné plavby mohli počítali na 90 mil, přcídHttivíme si, s jakým 
protivným proudem musil parník zápasili. Dnes jame pluli kolem 
vesnice Wolem. Až sem se podobali domorodci, jež jsme potkávali 
v bídných osadách kolem řeky, úpravou vlasů a oděvem domorodcům 
na pobřeží: svázaný chomáč vlasů a páska bederní. V Bagem, několik 
kilometrů za Wolem, jsme viděli domorodce s dlouhými copy, jež 
jim j hlavy visely. Oděvu neměli téměř žádného, někteří se pokrývali 
svazečkem trávy. Též nám byly nápadný domy se stře,chámi 11 až 

1 m vysokými, vybíhajícími do špice.
Středa 13,/3. Řeka jest stálo ještě 500 až 000 ni široká a Id až 

15 ni hluboká. Během dopoledne jedeme kolem rozsáhlé vesnice 
Kambringi. Nalézá se jako všechny dřívější osudy pod vodou. Na 
lehkých člunech se přiblížilo k parníku tolik mužů, že bylo vše. 
kolkolem černo. Hlasitě křičíce nabízeli svoje zvláštnosti a úhoře 
výměnou za nože. Řeka se téměř hemží úhoři, kteří, spočívajíce hlavou 
na povrchu vody, zdají se, že spí.

Když už nebylo možno parníku mařiti/asu výměnou, dal bratr 
kapitán znamení parní píšťalou k odjezdu a v pohyb uvést! lodní šroub. 
To nahnalo „divochům“ strachu. Každý chtěl první uniknout! od Jodi 
se svým člunem. Křiku a nadávek bylo tu ve všedi stupnicích. Ku 
podivu se uvolnilo klubko člunů bez nehody: jenom jeden se překotil

- >■) Představený několika mís. tísníc, kde dosud není apoáíoJ. vikář t. j. 
misijní biskup. - ■ ' . . . :
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ku všeobecnému veselí; jeho majitel se sice nedobrovolné vykoupal, 
ale — kalhot si nezamočil.

Čtvrtek 11./3. Dnes odpoledne se objevily na levém břehu 
výběžky rozsáhlého pohoří, kdežto pravý břeh zůstal i na dále plo
chým. Álezí řekou a božstvem bydlí tu kmen Málu. Jejich dědina 
se jeví velmi úzkou a nerovnou. Spodní domky stojí ve vodě, vyšší 
jsou přilepeny na horském svahu tak. jako by se musilo ppi tolika 
neobydlené prostoře v Nové Guinei šetřiti místem a každé plošinky 
využitkovati. .Ještě jeden záhyb při osadě a již spatřujeme tábor, kde 
se usadili členové vědecké výpravy. Vymýcená houština na pravém 
břehu, nu svahu pohoří n im ukazovala patrně dotčené místo. Kolem 
čtvrté hodiny jsme zakotvili. Vůdce výpravy přišel brzy s jedním 
průvodčím na loď. K obědu jsem byl pozván s prefektem. Obědvali 
jsme v pralese pod stanem majíce u nohou velebný tok, za hudbu 
skřípot nesčíslných cikád — hmyzu to asi jako naši cvrčci — a ve 
společnosti doktorů výpravy . . . Kuchař jejich se vyučil u pani jistého 
protestantského misionáře, sklepníkem byl katolík, mladík z Tumleo.

('lenové výpravy bydlí ve stanech. Jejich skříně a bedny jsou 
umístěny v prozatímních kůlnách. Pánové o obírají pracemi svého 
povolání. Vůdce sestavuje plány, staví kolny a jsa povoláním geolog, 
hledí poznati povahu pudy. Lékař pečuje o zdraví všech a sbírá 
předměty živočichopisné. Jiný zaznamenává počasí a určuje polohu 
místa, opět jiný studuje a sbírá rostliny a jeho druh studuje řeči. 
Ted jsou veselí; ale což, učiní-li návštěvu malarie? . . . Přejeme 
všem všeho dobra, hojně zdaru, slavného jména, i cinkající odměny ...

Pátek 15.'3. Náklad „Gabrielův“ byl vylodováu. Na štěstí má 
výprava hojně černých dělníků a výtečné čluny. Má dva prostorné’ 
čluny nákladní, jež jsou opatřeny odstranitelným benzinovým motorem. 
Vzhledem ku bezvadné výkonnosti oněch motorů jsme byli s vylo
sováním do večera hotovi. Páni doktoři se také horlivě přičinili. 
Oděni pouze spodky a košilí stáli u motorů a řídili práce. Nejedna 
ušlechtilá krůpěj potu zarosila jejich čela.

Sobota 16. 3. Již spějeme po proudu. U jednotlivých dědin 
nám přijíždějí vstříc ponejvíce mužovi a my se zastavujeme. U jedné 
osady nám zvláště zakvetlo štěstí. V každém čluně leželo prase,, 
které nám bylo nabízeno za směšnou přímo cenu. Obratem ruky 
jsme měli na parníku šest prasat, z nichž dvě nápadně veliká. Byly 
to divoké svině, jež se asi domorodcům podařilo při vysokém stavu 
vody snadno oštěpem skolit i.

Když bylo smlouvání skončeno, dal bratr kapitán parní píšťalou 
znamení k vyplutí. Temný, nezvyklý tón přišel na lidi znenadání. 
Tolik se ulekli, že skoro všichni padli hlavou napřed do vody. Při tom 
však zachovali tolik duchapřítomnosti, že nepřevrátili člunů a tím 
nepřišli o bik draho koupené železo. Brzy se zase vyškrabali do člunů 
a, když poznali, že se jim nic nestalo a že my jsme veselí, počali 
se i oni vesele tvářiti. ba dali se do zpěvu a tance.

Neděle 17.6. U osady Wolem se nám podařilo zjednali čtyři 
mladíky za dělníky. Dva připluli k lodi na člunech. Byli ochotni 



bez váhání s námi jeti. Bratr kapitán soudil z toto ochot), že by 
jich bylo v osadě možno víro na práci najati. Proto tam poslal Mnu 
s oběma najatými. Po chvíli se strhl v osadě povyk, křik, pobíhaní 
a běhaní, že by byl člověk myslil, že jo tam vojna. Konečně odrazil 
od pevniny člun a zaměřil ku „Gabrieli“. Nu místě dvou najatých 
byli tam čtyři. Na cestu jim bylo z lásky dáno hojnost bot olovy cli 
oříšků, ryb a sagaB Když jsme jeli dálo, doléhalo k náiu volání a 
nářek. Zvláště jsme pozorovali nešťastně so tvářící ženu, snad matku, 
či sestru aneb ženu některého z najatých. Křičela a. kvílila, mávala 
rukama v povětří, padla do vody a pod. Snad so zatím upokojila.“

Po krátké zastávce ještě v jiných osadách, kdo míjnli joňtě další 
pracovníky, vrátili su misionáři do ústí řeky a po moři do svá stanice 
. Monumbo“.

Dočetše řádky, líčící tento pěkný a pohodlný' výlet misionidilv 
na vlastní parolodi, smůl přestaneme považovali misionáře za hrdiny, 
za jaké jsme je považovali, čtouce smutná líčení jich úl,rap v dobách 
obtížného cestování? Dojistn. nikoliv. Je li dnes doprava do ciziny 
bezpečnější a pohodlnější, Izc-li i v misiích život vytvořili ¡míně 
strastiplným, přece zůstane Ion, kdo vše opustí a jode do ciziny 
jako apoštol, kde mezi lidem pohanským šíří se nauky Kristovy, 
hrdinou, protože inu i tak ještě zbývá veliké množství nesnází a 
útrap, obtíží a nebezpečí, hrozících od lidu, od podnebí, od osamě
losti a všelijakých nákaz ohrožujících život.

ZVĚSTI Bdí^iiíii®
Ze Stanislavova. (IJ k r aj i n s k ý b o h o slov e c k ý s e m i n á r.) 

Téměř po sedmileté přestávce, kterou zavinila světová válka, znovu 
oživly síně prostorného semináře. Ovšem živo bylo i Zá války v se
mináři, neboť hostil v sobě postupně téměř všechny národy válčící 
střední Evropy. Poslední osten bylo mu snésti ještě vloni od polské 
vlády, která tam z nepochopitelných důvodů ubytovala vojsko, majíc, 
dosti jiných místností. Potřeba semináře stala se naprosto neod
kladnou. Mnoho a mnoho kněží pomlelo útrapami válečnými, na
kažlivými nemocemi a j.

Konečně vojsko odešlo, budova opravena, bohoslove! začali w* 
scházeti. Sešlo se jich (iO. Většina z nich vrátila se s bohatými 
zkušenostmi životními z války a mnoho z nich se zkušenostmi 
z náboženského života na Ukrajině, V semináři však je čekalo pře
kvapení. Před duchovními cvičeními měl p. biskup Chomyšin delší 
přednášku o potřebě ideálního kněžstva a ke konci prohlásil, že 
ženatých bohoslovců světití nebude. Na rozmyšlenou dal prvnímu 
ročníku celý rok, ostatním dobu duchovních cvičení. Po duchovních 
cvičeních odešlo celkem z různých ročníků 10. U ostatních zvítězil 
ideál kněze. Ve lvovském semináři posledním dvěma ročníkům dáno*

0 Betel Jakési koření, jež se Žvýká jako tabák. Ságo podobá se rýží.
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na vůli, chtějí-li rozhodnout! se pro celibát, ale první dva ročníky 
musily dáti písemný revers, že rozhodnou-li se pro kněžství, za
chovají celibát. Tím začíná nová éra mezi sjednoceným duchoven
stvem řec.-Blov. obřadu. Jsou ženatí kněží, kteří upřímně prohlásili: 
Ženatý kněz bud je dobrým knězem, pak je špatným otcem anebo 
je dobrým otcem, ale špatným knězem. Třeba dodati, že z těch, 
kteří vystoupili ze semináře, uveřejnili v „Peredu“ soc. dem. den
níku potupný a jizlivý článek na p. biskupa dr. (’homyšina jako 
-pomstu“ za celibát.

Seminář udržuje diecése dávkami peněžními i v naturaliích, 
jaké odvádějí jednotlivé farnosti, avšak ani to nestačí, poněvadž 
některé farnosti nemohou odevzdati předepsané množství pro ne
dostatek panující v celém kraji následkem různých vojenských ope
rací. Je naprostý nedostatek látky na kleriku; nelze ani dostati 
domácího hrubého plátna, jaké zamýšleli obarviti na černo. Přesto 
však panuje v semináři svěží duch i je veliká naděje, že vyjdou 
; něho dobří kněží. Vláda přispívá na seminář ještě dle starého 
rakouského počítání „na hlavu“ denně 21/2 Mp.; to však nevystačí 
ani na malou housku! V květnu skončí se přednášky pro nedostatek 
aprovisace. 1). Trčka, redemptoristn v. 0.

Z Innomostí. (Unionistická výstava.) O svátcích vánoč
ních ve dnech 2>. prosince 1920 až do 2. ledna 1921 uspořádal 
Cyrilometodějský kroužek studujících filosofie a theologie Tov. Jež. 
v Innomostí unionistiekou výstavu. I řelem jejím bylo podati pře- 
hledný obraz mezinárodních snah unionistických v minulosti i v době 

. přítomné.
Výstavu předcházela uníonistická akademie, uspořádaná v theo- 

iogickéin konvikte „( anisiánu“. Po zapění unionistické hymny, slo
žené k tomu účelu, senior kroužku P. dr. K. Závadský T.‘J. v úvod
ním proslovu k četným přítomným odůvodnil slavnost poukazem na 
všeobecné dnešní hnutí pro sjednocení u víře; vítal vzácné hosty: 
Rektora koleje dr. Alberta Schmitta T. J., regenta konviktu prof. 
l'r. Hateyera T. J., profesory, dále zástupce zdejších řádů a udělil 
slovo uuiv. profesoru církev, dějin, dr I’r. Pangerlovi T. J. Řečník 
podal výstižně přičiní církevního rozkolu na východě a nastínil 
dosavadní pokusy o jeho odstraněni. Při tom pan profesor s uzná
ním mluvil o unionistických sjezde h velehradských, které označil 
za jeden z nejvhodnějšuh prostředků k sblížení obou církví. Na 
konev dopeří: dobrou misijní činnost a usilovnou mod
lit! u věřících za zdar velkek - díla sjednocení.

Šéfová vložka .Hvězda mořskí* .’. Kreitmeier T. J. tvořila 
vhodný přechod k řeči I r. Jos. Schv -'_la T. J.: „Úcta Bohorodičky 

t .■ Buši". Mladý bohoslov!a rodák tyrolský, jenž se se zápalem 
•i•’vravuje na působení na \ýem>d-\ V. ¡zal na základě bohoslovných 
sipravoslavný'h. jak-hluboce ie zakořeněna úcta mariánská 
v srdci ruského národa. Z toho dovozoval, že smíme s důvěrou 
patřili vstříc dnu. kdy Matka Boží přivede své zbloudilé dítky do 
iůna Církve svého Syna.



Za mocného dojmu, jejž v posluchiičstvu vyvolaly jeho z přo- 
svědčení pronesené myšlenky, ujal se slova II. I’. In. lhigan O. s, Ihis. 
Jeho přednáška „Vyhlídky církevní unie v Rusku a Ukrajině“, plnil 
zajímavých podrobností o současných poměrech náboženských, bude 
uveřejněna v „Apoštolátů“. Mohutný chorál „Ty jsi 1‘otr“ (od M. 
Ilallera) zakončil zdařilou akademii.

Příštího dne otevřena výstava v prostorné, vkusně ozdobené 
místnosti koleje Tov. Jež. Průčelní stěnu zdobila velká koplo pro 
slutého obrazu Panny Mario Sněžné, před níž, podle podání, papež 
lladrian 11. schválil liturgické knihy slovanské a jež byla mistru 
Dítěti vzorem pro jeho Pannu Marii Velehradskou. V její blízkosti 
mile na nás shlížely tváře svátých patronů unie, především sv, věru- 
věstfl Cyrila a Metoděje. Protějšek byl vyhrazen přehledli novější 
činnosti unionistické v době od velkém) papeže Dva Xlll. Byly zde 
vyloženy čelné časopisy misijní a unionistické jako „Ada Acade
miae Volehradonsis", „Čehos ďOrient“, „Roma o POriento“, „Tlíc 
Lamp“ (americky časopis pro unii a misie, vydáveny konvertitou 
Pavlem Faetherem), „Velehradský věstník" a j. Dále stěžejní spiny, 
tykající se otázky východní, na př. Nillosovy, Palmieriho, Posovinii, 
Šeptického, D’ Ilorbignyho; nad nimi byly vyvěšeny obrazy před 
nich průkopníků sjednocení. Uprostřed zvedal žehnající ruku l.ov 
XIII., jehož obě encykliky „(¡rande mimus“ a „Pnioclariio gratula
tionis“ zvláště poutaly pozornost, K němu se řadili po obou stra
nách pracovníci, kráčející v šlépějích velikého papeže: Strossmnyer, 
Solověv, Stojan, Šeplickij, Menini, ď Horbigny, 1’ierling, Palmleri, 
Urban, dr. Grivec, Spaldák, Vychodil, Jašek a účastníci velehrad
ských unionistických sjezdů.

Zvláštní zájem návštěvníků budila výstava liturgických knih 
a rouch řeckého obřadu uprostřed výstavní síně.

Model zde postavený znázorňoval výstroj kněze ke mši sv. 
Kromě toho bylo lze prohlédnouti si různá bohoslužebná roucha, 
knihy slov, chorálu, misál, jakož i Vajsovu edici glagolskó mše a 
pod. Obě pobočné strany síně zaujímaly menší skupiny, jež knihou 
a obrazem ukazovaly účast jednotlivých národů při unionistických 
snahách. Na prvém místě dlužno jmenovati „český odbor“. Jeho 
zvláštní ozdobou byl obraz posv. Velehradu se všemi psmátnostmi. 
Radostnou naději v budoucnost budily velké fotografie žáků papež, 
misijního ústavu sv. Cyrila a Metoděje, o jejichž činnosti svědčí 
ukázkové číslo jejich časopisu. Na stolku byl podán výběr české 
literatury unionistické (spisy Snopkovy, Jaškovy, Vychodilovy, No- 
věřilovyaj., časopisy „Apoštolát“, „Museum“, „Vlast,“ atd.j. Z rus
kého odboru zaznamenáváme všechna význačná, díla orthodoxní theo
logie (Silvestrova „Dogmatika“, Světlova „Apologetika“, Golubínského 
„Církevní dějiny“, Zarinova „Ascetika“, Malceova „Liturgikou“ a 
„Menologikon“ a j.). Hojně zastoupené bylo též písemnictví německé. 
(Erhardt, Max v. Sachsen, Bukowski a j.). Zvláště „francouzský od
díl“ vyznamená,val se veikou bohatostí. Naznačujeme jen důležité 
práce Pierlingovy, Gagarinovy, Martinovy, ďHerbignyho. Nebylo-
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opomenuto ani literatury italské, maďarské a rumunské. Zvláštní 
zmínky zaslouží čísla odboru jugoslávského, seznamující se Sloinškem, 
Strossmayerem, MabniČem, Jegličem, Grivcemaj. 1 malá literatura 
slovenská uculovala obraz výstavy a unionistického ruchu.

Celkový obraz výstavy ladné zpestřily rozvěšené serie obráz
kově z krajů slovanských.

í'o všechny dny těšila se výstava hojné návštěvě posluchačů, 
zvláště fakulty bohoslovecké a filosofického institutu jakož i hostí 
z města. 1 vážíme-li, že návštěvníci pocházejí z nejrfiznějšfch diecesí 
Jugoslávie, Rakouska, Německa, Švýcarska, Spojených států, Brasilie. 
pochopíme, že znániost myšlenky unionistické tím byla nemálo roz
šířena. Mnozí použili výstavných pomůcek k vážnému studiu a zá
znamům pro další pníce. Všichni byli upozorněni na naši „Akademii 
velehradskou“, „Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje“. Eucliaristický 
svaz národů (I*. 1'uňtlgama T. J. ve Vídni) propagačními brožur
kami, letáky a obrázky, j’chž zásobu nám „Apoštolát1* zaslal.

Hlavním plodem výstavy byla unionistická oktáva od IR. do 
2f>. lednu, již všichni účastníci přislíbili konati.

Budiž dík všem ve vlasti, kteří lakovým porozuměním nám 
přispěli zasláním vhodných předmětů. Ferd. Nesrovnal T. J.

BHD ROZMANITOSTI MM

ý Jos. Jaroš, T.J. V Praze zemřel člen Tovaryšstva Ježíšova P. Jos. Jaroš 
(nar. 1877, vstoupil do řádu 1901) po bolestni operaci žaludeční. Byl to jeden 
z ncjnadšemjšich pracovníků pro Velehrad, pokud mu zdraví dovolovalo, neustále 
studoval staré památky o Velehradu, soul smělé plány a chtěl je uskutečnili, 
kdyby Pán ho nebyl odvolal. Nedokončený vzácný obraz P. Maric, Ustavičné 
pomoci, se slovanským nebetn no Velehradě (Viz Apoštolát XI. str. 13-1) jest 
zpracován jeho úsilím a dle jeho myšlenek, domácí museum zařídil a vzácné 
památky pro ně nashromáždil Neobyčejně nadšeně s opravdovým'náboženským 
přesvědčením řečnival o naších cyrilometodějských poutích na Velehradě, vloni 
šířil úctu k Velehradu a nadšení pro snahy unionistické na katolickém sjezdu 
v Praze, byl literárně činným a přispíval i do našeho časopisu. Byla to duše 
svat.i, šlechetná, ideální, pianaucí láskou k posvátnému Velehradu. Sbíral důkazy, 
aby /jistil polohu starého Velehradu na misie nynějšího. Než rozpracoval veliké 
dílo, Piti Báli ho odvolal, aby mu odplatil za jeho horlivost, nadšení a svátost 
v jeho pozemském životě. O. v p.l A. J.

Svátek sv. Cyrila a Metoda v „Mlssale pragense“. Rukopis tohoto 
misálu je psán dvěma písaři v l .a 3 čtvrti 14. století. V kalendáři jsou uvedeni 
i sv. Cyril a Metod, Pr> kop a Václav a mezí modlitbami též modlitba k svaté 
Ludmile. Rukopis vznik! asi v klášteře u sv. Jiří na hradě pražském.

Svěceni slovenských biskupu v Nitře. Dne 16. února t. r. byli v Nitře 
-ni noví tři slovenští biskupové. Zdálo se nám, jako by v tu neděli zase 

vzešla stará sláva a ožil bývalý význam ladně hrdé Nitry, kdy za časů Mojmírových 
nejen pyšně vévodila kraji, ale I duchovně a nábožensky osvěcovala Jíd slovenský. 
Papežský nuncius arcibiskup Micara posvítil tři slovenské biskupy, a to dra Karla 
Kmetka pro Nitru, Jana Vojtaššáka pro diecési Spišskou a Mariana Blahu pro 
diect si baňsko-bystrickou. Všichni pocházejí z prostého lidu slovenského, jsou 
osvědčeným: vlastenci a hwlivymi pra/rvni-ry na poli náboženském, národním 
a sociálním. Prvý narodil se roku 1S73 v župě Trenčínské, působil posledně 
jako farář v Tepličce. Je knězem duclia apoštolského, hlubokých vědomosti.
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mužem ry. ilio charakteru, štědiým .aslmucm chudoby n neolirožvuýui kazatelem 
kiesMiiskvch mravů Zudina jest jebn .skromnost. .Ian \rujlaššák inuodll se ruku 
1S77 nn Oravskti. Je vzorným knězem, mu.'em vytrvalé práce, jest v něm vlělenii 
dobrota Jako dlouholetý redaktor četně to, šíleného slov inřstřnlkn „Svatá Rodina” 
ro/seval semeno Kiistovo do všech dédluek slovenských, sdmJII a vychoval 
celo;: ladu spisovatelů, jich/ pomoct pěstil slovenštinu, lindll mlíodnt vědomi 
jak mv,i prostým lidem, lak i mezi mladším l■m■ sivém a Inteligenci, Matlali 
Blaha natedi! se toku IStd \ l iptovském Ihádko. Byl dlouho vychovatelem 
o šlechtických rodin. kde měl pillc.ítost . i-.Iuiíi 8l světového to. hledu Zd.mté 
pracoval pn spolku s\ \ o|teeh.i .lesí v něm vrozená energie. S hrdou radosti 
patlho celé Slovensko k této neděli, Nllin byla sinviiustné v sobolu večer osvit 
Icnti a po všedi ulicích vlálo milo,'.tví pmpon'i ndiodníth Slovensko bylo též 
v Nitři četné zastoupeno. Veliké po otmtsll b ill st1 ovsem Motavané, kleli ku 
slavno ti pfibyli zvlu'-tnlm veleluadsltym vlakem i se svým arcibiskupem them 
Antonimm C Stojanem. Syéccui .■iiénstnllo ti mnoho iivédomélé katolické lnic 
lignin slovní ké. byla zastoupena 1 virbl.i, ítiady, slovem.lt píedáťl a poslanci 
esech tian, i vojsko St.iyno jni piop.iain i mhmiciike.vui byl po obit dny velmi 
bohatý a vybt.my. Slovenska Nitra opětní ožila it bohdá to/pnmdí .se' odtud 
nový život náboženský a cltkevnl po celém 'dovniskti

Polská ústavu n kntolick* církev, V nov, polské ústavě zmiňuji no lil 
články rysím né o katoliclo církvi Vpivním se piavl,že katolická vita je věrou 
většiny c-ln v.tlel 'lva V dutin tu se přiznává církvi ptávo snimitipriivy (iiiilomimli:) 
a v lieíím se nzákoňtijc, že smíšené otázky budou ■ e vždy fcšlll t. doiozitmití' 
nim církve 1 štítu.

Bogoslovna akademljtt u Slovincň. (II. A.) Shot I eouovy družby Slovlite.ň 
se usnesl, aby i bohoslovné věda mezi Slovlnci se samostatně rozvíjela. Tlili více, sl 
toho Slovlnci přeji, poněvadž, jsou styčným bodem lil vír ti II i kultur a dosml byli 
odvislí většinou jen od prnmcmi a názorů nemeclgých a ITaiícmiz.skýdi. Maji 
v Lublani moderní sorganlsovanou bohoslovtiou íaknltu se zdatnými mladými 
silami a dobrými horlivými vědeckými pracovníky. Projo z.íldlll i.l bohoslovné 
vědecký odbor J.eonovy družby Boboslovmm akademii. IJkolcm jejím jest píalo- 
vati bohoslovtiou védu. Bude vydávali : u) bolím lovný časopis (Bogoslovill veslnlk), 
b) vědecké bohoslovné spisy, i) slovinské knihy ze všech bohoslov, odborů, 
<l) lidové boho.slovné knihy, i'J překlady Písma svátého, dikc.vnleli Otců a vyni
kajících bohoslovných, zvláště kajícníckýrli spisů. Bude jrořádatl iinlveuiltiil kursy 
pro duchovenstvo a bohoslovné přednášky pro širší obecenstvo, Bode zakládají 
knihovny, pečovali o výchovu a organizaci bohoslovných učenců a podporovali 
mladé zdatné sily, aby moldy se vzdělávali na clzicli milvcr.slltíeh, studovat! 
v archivech a knihovnách. Členové fádní mohou hýli, kdo vědecky pracují pro 
B A, a mimořádným, kdo skončil bohoslovná studia, V čele B A stojí devjll- 

•členný sbor. Prvním předsedou je dr. ('nivec, místopředsedou dr, .1, lljčlč, jed
natelem dr. M. Slavií. Aby vědecká díla bohoslovná slovinská byla přístupna 
i Charvátům a Srbům, vypracuje po vzájemné dohodě B A vědecké názvy 
bohoslovné společné všem třem národům Jugoslávie, V latině nebo franftlné 
budou seznamovat! cizinu s vědeckými pracemi B A. B A vydala již prvé 
číslo „Bogoslovni věstník', z něhož část studie dra Grivce o pravověriiostí 
sv. Cyrila a Metoda bude přinesena v „Apoštolátů". „Bogo,slovní věstník“ pííiiáčd vedle 
přísně bohosl. vědeckých článků též Čelné posudky literatury ze všech bobosl. 
oborů a rozhled po církevním životě. A, J,

Z náboženského života ďakovsků diecůse. Zajímavý přehled o počtu 
sv. přijímání věřících (fakovské diecéze za poslední Jeta poválečná podává ka
novník dr. Jakša v díecesánním listů „Glasnik". R. 1919 měla dlecésc v 95 
farnostech 307.953 duší; přírůstek oproti r. 1918 činil 3489. Sv. příjímání bylo 
za r. 1918 v oněch 95 farnostech 686.584, kdežto za rok 1919 bylo 654 857, 
čili tohoto roku bylo o 13% méně nežli r. 1918 Celkem Činilo procento svátých 
přijímání vzhledem ke katolickému obyvatelstvu 2i2 vroce 1919. Zajlmavo je, žc 
na př. v Ďakovu činilo procento sv. přijímání vzhledem k počtu obyvatelstva 900, 
V 72 •farnostech udržoval se počet nad sto procent. Zajisté, že takový přehled 
je dobrým ukazovačem náboženského života ve farnosti, neboř úcta a přijímání 
Eucharistie značí jistě rozkvět a posilnění náboženského Života. A. J,

slovem.lt
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Ze sekretariátu Apoštolátu sv. Cyrila a Metoda. Umínili 
jsme si, že za jeden rok sebereme na Apoštolát aspoň 100.000 K. 
To je obnos, kterv nutně potřebujeme, abychom mohli všem poža
davkům vyhověli. Součinnost spolkli trvá od 1. října 1920, to jest 
již 5 měsíců do konce února a posud se nám sešlo přes .’1.1.001) K, 
tedy třetina. Mámo za 7 měsíců dalších sebrat! (¡(>.000 K, proto je 
třeba agitovat! a vybízeli všude naše lidi, aby přistupovali za členy 
do Apoštolátu. Apoštolát, platí na Apoštolskou školu na Velehradě 
30.000 K, vydržuje duchovní cvičení pro mládež, kterých má hýli 
konáno na 50 v olomuekó dieeesi. Ještě jo mnoho farností, kde 
Apoštolát není zaveden, proto bude třeba všudo jej zavěsti, aby 
splniti mohl všechno co má vyřčeno. Sekretariát koná schůze kaž
dou neděli, ba i několikráte v týdnu, llvořojnímo seznam zaklá
dajících členů a seznam všech darů a členských příspěvků,

Schůze Apoštolátu od října do konce února byly konány 
na těchto místech: 3. října v rřemyslovlcích, 10. října v Kroměříži, 
17. října ve Vlčkové, Držkově a Knšavě, 24. října v (Jhropinl, .'11. 
října v Kojetíně, 7. listopadu v Bzonci, 11. listopadu ve 1'íyňtMu, 
14. listopadu v Novém Jičíně, 21. listopadu v 1’ruHcnovieícli, 24. 
listopadu ve St. Městě u lili. Hradiště, 2H. listopadu v Rožnově, 
5. prosince vo Velkém Petřvaldě, H. prosince ve Kronňláfě, 12. 
prosince v Kyjově, 1!). proalnco v Dubicku, lil. prosince, I, a 2. 
ledna vo Vítkovicích, (>. ledna vo Zvoli, 9. lodím v Napajodlícb, 
13. ledna v Dubicku, 16. ledna v Luhačovicích, 23. ledna v Bře
zové u Eulneku, 30. ledna ve Velké Bystřici u Olomouce, 2, února 
v Loučce u Choliny, 0. února v Pilině, 7. února vo Skrboni, 13. 
února v Brně, 15. února v Přiíslavicícli u Vel. Bystřice, 17. února 
v Olomouci, 20. února vo Studénce a 27. únoru v Hranicích. Celkem 
32 schůzí nebo kázání o Apoštolátů a čoHkoslovonskó církvi.

Do tolioto dvojčísla vkládáme složenky a prosíme, aby jich bylo použito 
pro předplatné na časopis Apoitolát, Celoroční předplatné obnáší 12 KČ.

Kdo nedostane nčklerýlio čísla, ať si pro né dopíše v nczah peném dopise 
beze známky, ale na obálku ať napíše „Reklamace“. Adresa: Adminliyiruce 
Apoštolátu nv. Cyril» » IHcíoiIm v Olomouci, Wurmova ul 10.

Všechny příspěvky týkající se redakce buďtež zasílány iui adresu: Ad, 
Jašek, katecheta v Kroměříži.

Dosud máme na skladč starší ročníky Apoštolátu, a to 1„ II., IV. V1IJ„ IX, X.
Máme na skladč a zasíláme ve prospěch exerclčnlho domu na Velehradě 

obrazy: Hold Slovanů sv. Cyrilu a Metodu. Velké obrazy velikosti 106/81 cm 
za 40 Kč., střední velikosti 65/50 cm v ceně 25 Kč.

Apoštolát vydal a má na skladě jadrnou a účinnou brožurku proti českoslov. 
církvi: „Katolíci pozor!“ o 8 sír. osmerky. Cena 10 kusů 180 Kč.; J00 kusů 
15 Kč.; 1000 kusů 120 Kč.

Přihlašujte se všude buď u svého farního úřadu nebo v aekretaríátí: Apo
štolátu v Olomouci, V/urmova ul. č. 16 za členy Apoštolátu 1 Dňst. farní úřady 
ať si tam dopíší pro zápisní obrázky, pokladničky a pokyny I

Nákladem vactním, Ílíkem arf Ibř.kupBkó knih- a kamenotlíkirny v Olomouci.
Zodpovídrtý redsktvr do fi, HrachoViký.
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Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
pod ochranou bl. Panny Maric.

Zakladatelé a pořadatelé:' 
.1. M.ndp. arcibiskupdr. Aut, Cyr.Stojan, 

Ad. Jašek, katecheta v Kioinftříži, 
dr. Fr. llracliovský, sckretiiř v Olomouci.

Zahrádka cyrilometodějská.
(Podáv.-Í dr. Ani. Cyr. Stojan, předseda ústřed. výhom „ApoBtolálu sv. ('„ a M, 

pod ochranou bl. Panny Marie“.)

Sv. Cyril a Metod 11a Velehradě.
(Další část,)

Zrychlují sv. věrověstové kroky své a pospíchají k sídlu knížete, 
od něhož žádáni byli prostřednictvím císaře Michala. Pospíchají 
poslové, by radostnou zvěst o příchodu oznámili Rostislavovi, A. jako 
před odchodem poslů k císaři Michalovi, „Bohem povzbuzen radu 
učinil s knížaty svými i s Moravany“, zajisté i nyní radil se, kterak 
uvítati ty, „kteří by jazykem srozumitelným vyložili pravou víru 
křesťanskou, aby nejen pouze ústy víru vyznávali, vně křesťanské 
zvyky zachovávali, nýbrž i v jejich smysl vnikli, s celým srdcem 
k víře Kristově se obrátili, víru skutky projevovali, a aby i jiné 
země toto vidouce následovaly je“. Kam pospíchají? Na posvátný 
Velehrad. Lidé je zastavují a prosí, by promluvili k nim slovo 
„pravdy věčné“. A kterak by mohli odepříti prosbu tu? Srdce věro- 
věstů láskou hoří k lidem těm, ústa zvěstují, proč přicházejí, a ruce 
žehnají žasnoucímu lidu.

Pospíchají na Velehrad!
Co tu různých myšlenek vkrádá se v parnět naši při plově tom. 

Jaké city ovládají srdce naše při slově Velehrad. Ovšem, že i rušivé 
myšlenky se namanou. Jsou někteří, již dokázat! chtějí, že kde ny
nější Velehrad je, původní Velehrad nestál a nebyl. Hledají jej jinde 
a jinde, ač důkazů přesvědčivých neuvádějí. Někteří z nich činí tak 
z dobrého úmyslu, než jsou, kteří tak činí i ze zlého, převráceného 
úmyslu a záměru. Jsou při tom učené hádky a dohady. Vytvořila se 
o tom celá literatura t. j. sepsána o tom celá pojednání a celé knihy. 
Nemůže býti nyní úkolem naším, všechny dohady zde objasňovat!, 
snad obhajovat! a dokazovat!. Psali o tom: JJírschmentzl, Pertz, 
Palacký, Jireček, Brandl, Budík, Bretholz, Dvořák, Vychodil, Přikryl,
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Glos, Zavadil, Červinka, Procházka, Prásek, Snopek. Sedláček, Nevěřil, 
Jaroš a j. Při příležitosti jiné bude záhodno o tom více a Siřeji 
psáti. Prozatím budiž uvedeno, že za tehdejšího času rozprostírala 
se města hodně daleko a že pojímala do sebe lány, luky, lesy atd. 
Rozloha Velehradu byla veliká.

Určujeme-li polohu něčeho, odvoláváme se na tradici čili po
dání ústní, které se nám zachovalo. „Tady a tady“, říkávali naši 
předkové, „se to neb ono stalo, tady postavme, co postaviti chceme." 
Má to platili i o Velehradu. Nadarmo cisterciáci nynější Velehrad, 
kostel a ostatní nepostavili na nynějším místě. Měli zajisté pro to 
důvody. Vykopávky, o nichž dr. Nevěřil tak krásně pojednává, jsou 
nám zřejmě dokladem, že místa ta vpravdě přepamátná jsou a že 
starý Velehrad připomínají. Vykopávky vykonané na nynějším po
svátném Velehradě jsou dokladem, jak i učenci snadno se mohou 
inýliti, jako učenec Aug. Prokop, jenž tvrdil při důkladném (!) pro
zkoumání něco o 3 apsidách chrámových, kdežto vykopávky nám 
dokládají, že jich bylo původně pět.

Snad další vykopávky nám do záhad světla přinesou. Vykopané 
tam kamenné hroby každého úžasem naplňují.

Nám nynější chrám velehradský jest přepamátným a přesvatým 
místem, převzácnou památkou na starý Velehrad. Jest to místo, kde 
miliony předků našich děkovaly za dar víry, kam se utíkaly ve všech 
potřebách svých, kam pospíchaly v trudných dobách nabýt útěchy 
a posily, kam i v radostné chvíli kroky své obracely, by Pánu Bohu 
poděkovaly za udělení milosti. A proto i my s básníkem Furchou 
voláme: „Zde se nejdéle dovedu modliti, zde cítím života svého cíl“.

Hledáme hrob sv. Metoda. Víme, že na Velehradě v chrámě 
na pravé straně oltáře hlavního pochován byl, než při povstalých 
bouřích odneseno bylo asi tělo a s úctivostí někam položeno.

Lkáme v písni velehradské: „Kde, ach, kde jsi, hrobko Meto- 
dova? Ztráta tvoje srdce prorývá; hory, doly, rcete, kdo ji chová, 
který pahrbek ji zakrývá?“ Děje se nám jako Dublinským v Irsku, 
kteří vědí, že je pochován sv. Patrik v Dublině, avšak hrobu najiti 
nemohou. Kdyby se hrob sv. Metoděje našel, tu by záhady všechny 
o Velehradě se objasnily. Biskupové se pochovávali s evangeliem. 
Jaká radost, kdjby se nalezlo sv. evangelium na jeho prsou! Jaký 
to poklad pro písemnictví!

Třeba pokračovali ve vykopávkách, které ovšem vyžadují velkého 
nákladu, a i na modlitbách. I tu platí zajisté slovo: „Tužbě ušlechtilé 
dá Pán Bůh dojiti cíle“. _ (Další část.)

000

Ad. Jašek:

Viděl lásku a vděčnost . . .
Nezapomenutelným svátkem pro katolíky Moravy a Slezska byl den 

3. dubna -— posvěcení nového metropolity dra Ant. C. Stojana na stolec 
sv. Metoděje. Nezapomenutelný den významem, nadšením, velkolepostí.
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Nezapomenutelný významem, neboť dosedl na nojvyššf církevní 
prestol u nás apoštol, vůdce lidu, pracovník ojodinočný, muž ve 
staletích nejvzácnějSí, miláček všech, velokněž dle srdce Kristova.

Po celý život sil lásku, konal dobro, značným tisícům pomohl 
a byl dobrodincem, ještě větším tisícům byl vůdcem v životě jejich, 
nesčetnému počtu věrných byl knězem skoro o všech slavnostech a 
poutích za posledních 40 let na posvátném Velehradě a sv. Hostýnů.

Kdekoli za posledního skoro půlstoletí rodila se myšlenka kře
sťanská v národě našem, stál n kolébky, křísil a vedl jl k životu 
dr. Stojan, kdekoli víra se probíjela, pomáhal, nedbaje oběti a ná
mahy, kdekoli ctnost křesťanská se tužila a sílila, povzbuzoval, kdykoli 
vlny se vzdouvaly proti duchu Kristovu, tišil jo a mírnil smířlivostí 
a láskou, kde boj již zuřil, nevyhýbal se, ale vítězil vněm dobrotou, 
skromností a štědrostí, kdo se jednalo o čest Boží, zářil nepře
konatelným příkladem. V nepřetržité práci neznal oddechu, klidu, 
stranictví, pýchy, lakomství, závisti, ale láska, a dobrota vedly ho 
životem, ideály kněze Kristova povznášely a sílily ho.

Z lidu vyšel, pro lid pracoval a žil. V lidu našel zdravé jádro 
křesťanské, nerozborný základ pravé osvěty, proto k lidu tolik přilnul, 
aby mu zachoval onen poklad a obohatil jím celý národ. Drobnou 
prací mezi lidem stal se jeho dobrodincem a miláčkem,

Proto dostavily se tuk obrovské zástupy lidu našeho ve slavný 
den jeho posvěcení na biskupa do Olomouce, neboť jest ctěn a mi
lován všemi. Opravdová dětinná láska a nastrojená Octa svedly tisíce 
před jeho residenci, aby mu holdovaly, a ostatní doma vysílali k nebi 
vroucí prosby, aby zůstal milovaný tatíček ještě dlouho, dlouho mezi 
dětmi svými.

Tisíce, které přišly mu holdovat, přišly mu ukázat svou lásku 
a vděčnost za celoživotní dílo jeho. Pracoval na celé Moravě a ve. 
Slezsku, proto celá Morava a Slezsko dostavily se k vznešenému 
holdu. Kdo pozoroval pestrý průvod, viděl v očích všech nadšení, 
lásku a oddanost k duchovnímu otci svému, viděl touhu bujaré, silné 
zdravé mládeže, jež v ohromném zástupu sc ubírala, jako b,y ji še
potala 11a rtech: „Bože Všemohoucí, přidej z naší síly, svěžestí, 
mladosti a zdraví našemu milovanému tatíčkovi. To je naše mod
litba v den jeho svěcení a splnění její Tvoje sláva, naše štěstí a 
spása.“

Pan arcibiskup viděl lásku a vděčnost. . . Viděl, kterak zraje 
setba jeho požehnaná na lánech cyrilometodějských. Viděl, že ne
pracoval nadarmo, že život jeho zanechává hluboký rys v nábožen
ských dějinách a v národním i společenském hnutí národa našeho, 
viděl, že jedenkaždý z lesu praporů, jež byly v průvodu neseny a 
jichž většinu sám světil, stojí jako maják v dnešním příboji, bezvčří. 
kolem něhož kupí se jaré síly, aby odrážely útoky a hájily duševní 
statky svaté. A to vědomí blažilo zlaté srdce jeho a naplňovalo čistou, 
nadšenou duši jeho uspokojením. Odtud slzy radosti a vděku v do
brých očích jeho vůči Nejvyššímu.

000
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Hrant. Gája:

Kterak si Poláci váží náboženství.
Opravdovost náboženského života u katolíků závisí v nemalé 

míře od stupně lásky a oddanosti k sv. Otci. Takovou oddaností honosí 
se zvláště Poláci, jak svědčí jejich čestný název',, Polonia semper iidelis“ 
<název národa katol. církvi vždy věrného). A skutečně jest důvěra jejich 
a úcta k sv. Otci dojemná. Poněvadž slučují národnost a náboženství 
v nerozlučný celek, obracejíce k papeži o pomoc i ve svých národních po
třebách a pohromách. Tak učinili též loni v době bolševického vpádu 
do Polska. Na podzim pak po vypuzení bolševiků obdržel varšavský 
kardinál Kakowski od papeže Benedikta XV. list adresovaný na 
všechny polské biskupy s tímto obsahem: „Záležitosti Polska byly 
vždy předmětem naší opravdové péče. Proto jsme s radostí uvítali 
zprávu, že Vaše vlast vyvázla tak neočekávaně z hrozného nebezpečí. 
Jednalo se o bytí národa, který tak velice zasloužil se o náboženství, 
proto jsme nařídili, aby po celém katolickém světě byly konány 
pobožnosti za polskou zemi. Tyto modlitby nebyly marné. Na to ať 
polský národ nikdy nezapomene, ať Bohu děkuje, ať se snaží též 
vnitřní život zaříditi dle zásad křesťanské lásky a umírněnosti, aby 
přestaly stranické boje, pak bude Vám vždy Bůh žehnati, jako Vám 
žehnám já, drazí synové a ctihodní bratři.“ Z tohoto listu vysvítá, 
že bylo přáním papežovým, aby katolíci na celém světě modlili se 
za vítězství Poláků nad bolševiky, nepřáteli to křesťanství. Skutečně 
tak učinili katolíci na západě v Belgii, Francii a Anglii. Tamější 
biskupové vydali zvláštní pastýřské listy s výzvou k pobožnostem 
za ohrožené Polsko. Vděční Poláci vypravili k nim začátkem letošího 
roku krakovského biskupa Sapiehu a lvovského arcibiskupa Feodo- 
roviče, aby jim za jejich duchovní úsluhu poděkovali.

Dozvukem vítězství Poláků nad bolševiky byla dětská slavnost, 
konaná ve Varšavě nedávno, dne 10. dubna 1921. Tehdy kardinál 
Kakowski uděloval dětem požehnání sv. Otce, jako odpověď na 
jejich prosby o pomoc, zaslané do Říma loni v srpnu, kdy hrozilo 
Varšavě největší nebezpečí. Na svých prosebných listech se mnohé 
dítky podepsalv, a z těch dostalo nyní každé fotografii sv. Otce 
s jeho vlastnoručním podpisem. Rozradostněné dítky dávaly na jevo 
svou vděčnost dojemnými slovy i sliby, že budou katolické církvi 
vždy věrny a že ji budou i liájiti, kdyby snad v nové, zmrtvých
vstalé Polsce toho bylo třeba.

Již několik měsíců před velikonocemi byli Poláci rozechvěni 
očekáváním, jak dopadne plebiscit na Horním Slezsku. Velice je 
pobouřilo nařízení vratislavského kardinála Bertrama, že kaplani 
bez dovolení farářů nesmějí se zabývali přípravnými pracemi ple- 
biscitovými. Poláci se domnívali, že právě mezi mladším kněžstvem 
na Horním Slezsku mají nejvíce svých stoupenců. Proto vedoucí 
Kruhy, vláda, biskupové, sociální i národní spolky, tisk, stěžovali si 
u sv. Otce, že se jim děje křivda. Kard. Bertram totiž prohlásil, 
ze svoje nařízení vydal se svolením sv. Otce. Krakovský biskup 
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Sapieha a lvovskv arcibiskup Eeodorovič zajeli na, svých cestách 
po Evropě až do Říma a tam přednesli svoji stížnost ústně. Sv. Otec 
jim vyhověl. Dovolil polskému kléru ua ilor. Slezsku účast v plo- 
biscitní propagandě, takže zákaz kardinála Dertrama stal se nezá
vazným. Před oběma biskupy prohlásiltoto: „Polsko milže spoléhat i 
na moji přízeň. Staue-li se něco následkem nedostatečných informací, 
co by'svědčilo o opaku, přijdte ke mně vždy s pevnou důvěrou, 
že vás vždy vyslyším a nedovolím, aby Polsku děla se křivda.“

Čtvrtek, dno 17. března 1921, stul se pro Polsko památným, 
protože ten den byla ve varšavském sněmu schválenu nová ústavu. 
Liberálním poslancům podařilo se v poslední chvíli přehlasováním

SLAVNOST SVĚCENÍ ARCIBISKUPA DRA ANT. C. STOJANA: 
Arcibiskup dr. Ant. C. Stojan přijímá blahopřání dítek.

. Štočky zapůjčila „IKONA* (Fr. Dolonuký), Olomouc,

vymýtin z ni místa, přejná katolickému náboženství, na př. ustano
vení, že presidentem smí býti jen Polák-katolík, nebo že učitelé 
mají býti téhož náboženství, jako je většina dětí. Pravice sněmovny 
učinila tyto ústupky levici z vlasteneckých příčin, aby totiž ústava 
mohla býti schválena před plebiscitem na Hor. Slezsku a tak aby 
způsoben tam byl příznivější dojem pro Polako. Ačkoliv tedy ne
poskytuje nová ústava katolickému náboženství výhod, přece po jejím 
schválení došlo k projevům, jež svědčí o náboženském smýšlení 
Poláků. Když byl výsledek hlasování oznámen, zanotil posl. P. Sendi- 
mír píseň „Bože, cos Polsku“ a celá sněmovna %pívu.la, h ním. Potom 
odebrali se poslanci v průvodě do katedrály sv. Jana, kde kardinál 
Kakowski zapěl „Te Leům“ a udělil sv. požehnání. V téže katedrále
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byla r. 1791 odpřisáhnuta ústava ze dne 3. máje. Nynější ústava 
začíná slovy: „Ve jménu Boha všemohoucího. My, národ polský, 
děkujíce Prozřetelnosti Boží za vysvobození z půldruhastoletého pod
danství, chceme svou matku vlast upevniti na věčných zásadách 
práva a svobody, proto slibujeme tuto ústavu zachovávati.“ Po návratu 
z katedrály odhlasovali poslanci ještě návrh svého kolegy Bližiňského, 
aby na památku schválení ústavy byl postaven ve Varšavě státním 
nákladem chrám zasvěcený Prozřetelnosti Boží. Do rozpočtu na rok 
1921 má býti na ten účel vřazen obnos 10 milionů marek. Při 
kostele bude fundace, aby na věčné časy sloužily se mše svaté za 
zdar polské republiky a za duše těch, kteří v boji za osvobození 
vlasti obětovali život. Tak národ chce býti vděčný svým mučedníkům 
a zajisté lépe by tuto vděčnost na jevo dáti nemohl.

0 0 0
M. ď Herbigny.

Postarejme se Rusům o katolické ruské 
kněze!

Výchova katolického kněžstva pro Rusko. — Myšlenky 
a zkušenosti 20. století.

Z francouzského přeložil Josef Hut.
(Pokračování.) 

Aleksandr Jevreinov.
Mladý sice, ale rozumný ve své vroucí horlivosti zachoval si 

Jevreinov k Solověvu hlubokou úctu. Byl sekretářem u vyslanectví 
a trápen náboženskými pochybnostmi jako kdysi Gagarin. V Caři- 
hradě poznal, že katolická církev je pravou církví a byl do ní 
přijat od P. Ondřeje, superiora malého jesuitského kláštera na vý
chodě; pak odjel do Říma, studoval bohosloví, byl vysvěcen na 
jáhna 1912, rok nato na kněze a dokončil doktorát bohosloví na 
gregoriánské universitě, právě když vybuchla válka. Nyní působí na 
papežském orientálním ústavě, učí ruštině.

Leonid Fědorov. i)
Třetí kněz této první skupiny zasluhuje podrobnější zmínky. 

Už mu neuškodí, protože bohužel zahynul pod rukama bolševiků. 
Byl znám mezi bývalými studenty a profesory v Anagni v Itálií pod 
jménem Petr. V mládí dokončil studia ve velkém semináři své rodné 
diecése (eparchie); kolem r. 1905 jeho úspěchy ve studiích mu 
otevřely petrohradskou duchovní akademii. Tam měl dokončiti studia 
bohoslovná a připravovati se na kněžství a na doktorát..

Četba spisů Solověvových způsobila v něm převrat. Počal po
chybovat! o své církvi a zdvojnásobil své modlitby a studium a

'•) Viz životopis jeho v .Apoštolátů" r. 1920 str. 118 a násl. 
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vzešlo mu světlo. Neváhal udiniti rozhodný krok a umínil si, že 
tajně odjede, učiní vyznaní víry před papežem a požádá ho o radu, 
co by měl činiti, aby sloužil Kristu, duším a své vlasti. Papež Pius X. 
poslal svého nového syna do papežského semináře v Anngni. Učitelé 
a žáci neznali jeho pravě jméno a nazývali ho Petrem. Jsa. vlídný, 
pracovitý, bystry a zbožný dokončil studio a pak odjel do ('nřlhradu, 
aby přijal svěcení na kněžství z rukou východního preláta, který 
by nebyl rakouským poddaným. Několik měsíci! později sešel jsem 
se s ním ve Lvově.

Dal mi tenkrát obraz své ordinace, který mám před očima. 
Na zadní straně je staroslovansky nápis: 25. března, v kostele 
Nejsv. Trojice v Cařihradě, na přední straně jo obraz sv. Josefa, 
ije z Paříže) s nápisem: Sv. Josefo, nauč nás snášeli všecky zkoušky 
života a míti. srdce vždy podrobeně Bohu.

Vo Lvově pod dozorem metropolity Šeptyckého vzkřísil Petr, 
který opět slul Loonid Fódorov, starý východní řád Sl.udil.d >): 
velmi přísný život, kající, vyplněny prací a modlitbou, kdo několik 
bratří věnovalo se s ním dlouhým modlitbám a obřadiim východ
ním, postu a pyáci. Pokud vím, nepřipravoval se spolu s ním 
žádný konvertita ruský na kněžství. Jsa nadaný a pracovitý velmi 
pozoruhodně zasahoval dojednání unionistickóho sjezdu velehradského 
r. 1909 a r. 1911. Válka ho přivedla do trapných poměřil, nebol! 
Rusko bylo mu zavřeno. Jeho vlastonectví muselo podstoupit! zkoušky 
velmi choulostivé. Jeho ocjiránce, hrabě Ondřej Soptyckij, arcibiskup 
neboli metropolita katolických llusínfi, byl ruskou policií zatčen 
ve Lvově hned na začátku války a fanatik hrabě Bobrinskij ho 
internoval v Husitu. Propustili ho revolucionáři vlády knížete Lvova 
a Keren8kého. Vrátil se přes Petrohrad, aby studoval na místě ná
boženské poměry. Jak asi měl užiti pro tyto poměry jistých mimo
řádných fakult, které mu obnovil papež Pius X. na začátku r. 1914?

Die německých novin, které jediné mohly míti na jaře 19.18 
zprávy o událostech v Haliči a v Rusku, udělil arcibiskup, vrátiv 
se do Lvova, Leonidu Fědorovovi biskupské svěcení, Germania 
napsala, že nový biskup pronikl do Ruska, právě když bolševictví 
začalo krvavě vládnouti. Tušil, že jde na smrt, aJe měl. za to, že 
velmi prospěje vlasti, bude-li první její velkoruský biskup od Boha 
povolán ke koruně mučednické. Toto přání mělo býti rychle splněno.

V Kyjevě, mezi Ukrajinci, byl přijat s neočekávanou úctou. 
Obyvatelstvo si ještě vzpomínalo na doby, kdy značná jeho část 
byla katolickými uniaty. Vědělo, že náboženské pronásledování bylo 
zesnováno od moskevských pravoslavných, aby zmizela poslední stopa 
ukrajinské samostatnosti: Lid houfně se hrnul k biskupovi, který 
sloužil slovanským obřadem a mluvil k němu o římském papeži. 
Několik ukrajinských kněží z Haliče provázelo mladého preláta a 
nestačilo vyhověti všem, kteří chtěli, jako jejich předkové, složití 
katolické vyznání víry.

>) Viz „Apoštolát" r. 1916 sír. 116 a násl.



Nemoha se déle zdržeti, mgr. Fědorov přijel do Moskvy. I tam 
byl vřeleji přivítán, než se čekalo. Všeobecný rozklad neodnímal 
ještě všecku naději na brzké zotavení vlasti. Mnoho milovníků po
řádku a politiků doufalo, že by jakási dohoda s papežem dodala 
novou sílu; jiní, jak se zdá, šli dále a někteří přestoupili na víru 
katolickou. Ale novy prelát měl na spěch — co nejdříve přijít i 
do nešťastného Petrohradu. Dostával odtamtud hrozné zprávy 
o ukrutnostech jedněch a utrpení druhých, ale to vše byly teprve 
počátky.

Leonid Fědorov odjel z Moskvy na jaře 1918 a nedostihl 
Petrohradu. Zavražděn byv od bolševiků na cestě, prolil svou krev, 
jak si to byl horoucně přál, aby zvítězila věc Boží v jeho drahé 
vlasti a zajistila jí nad to ještě novy blahobyt a novou slávu.1)

Z konvertitu ruských, kteří se stali katolickými kněžími po 
roce 1900, byli mimo Leonida Fědorova asi i jiní zavražděni. Ale 
pokud vím, jest on jediný, který se stal fteholníkem. Druhá skupina, 
kterou jsem znal déle, nikdy nevstoupila ani přímo ani nepřímo do 
žádné kongregace. Všichni se stali kněžími světskými.

Jan Deibner.

I'. Jan Deibner jest bývalý úředník dobročinného ústavu čarovný 
matky, jehož katolická kaple otevřena s dovolením císařské vlády, 
byla zavřena na rozkaz sv. synodu v druhou neděli postní 1913. 
Solověv měl rozhodný vliv na tohoto svého žáka, který jemu děkuje 
za svou konversi a své první theologické vzdělání. Byl tajně vy
svěcen na kněze od katolického rusínského arcibiskupa ve Lvově 
a mohl s tím na veřejnost, jakož i shromažďovat! věřící teprv po 
úkazech 1905 o svobodě svědomí. Když mu vzali a zavřeli kapli, 
použil nucené volnosti k cestě na západ, aby tam doplnil své vzdě
lání theologické a asketické. Pobyl však na západě krátce pro 
chatrné zdraví, vrátil se do Ruska na velikonoce 1914 a přestál akutní 
krisi nemoci na začátku války. Od té doby nemám o něm zpráv.

Za svého pobytu na západě žil v důvěrných stycích s druhými 
ruskými konvertity, kteří našli skromný útulek v jednom francouz
ském katolickém bohosloveckém ústavě. Byl skoro jejich kaplanem 
a sloužíval mši sv. staroslovanským obřadem v kapličce jejich sou
kromého bydliště, kde Spasitel přebýval ve svatostánku, pouze pro ně.

l) Byl snad Leonid Fídorov od bolševiků pouze zajat a pak propuštěn 
po dlouhém mlčení? Jistý dopisovatel, dobře zpravený, psal mi 7. června, jak 
přečetl .Éludes* z 5. dubna, že podle listu poslaného z Petrohradu 15. září 1919 
byl Fědorov ještě živ. Týž dopisovatel míní ostatně, že metropolita Šeptyckij 
asi neudělil Fědorovu biskupské svěcení, nýbrž učinil ho pouze generálním vi
kářem nad věřícími východního obřadu s titulem exarchy. V Římě, kde jsem 
byl v květnu 1920. užívali též tohoto titulu exarcha, ale spojovali jej s biskupskou 
hodností jako v Bulharsku a měli Leonida Fědorova za mrtvého. Jestli opravdu 
žije, bude kdysi z toho veliká radost, jakož i veliká naděje na ovoce jeho horlivosti. 
(Ž ústního rozhovoru s metropolitou Šeptickým jsme se dověděli, že O. Fědorov 
žije, na biskupa dosud posvěcen nebyl a má titul exarchy. Poznámka redakce,)



Gleb Jevgeněvlč V , . , .

Vedle něho asistoval u oltáře dle předpisu východního obřadu 
obr bledé pleti a dlouhých velmi černých vlasti. Byl tehdy jáhnem, 
ačkoliv byl ze všech nejmladší. Narodil se 23. říjím IS8S v Petro
hradě. Byl žákem lycea, pak šel na malířskou akademii a pozbyl 
víry jako skoro všichni jeho spolužáci. Ale vždy zůstal poctivým 
člověkem a rád čítal náboženské knihy. Jeho matka, vdova, vzdělaná 
a zbožná, která ho následovala, do katolické církve, modlila se za 
něho. Četl na konec i knihy Vladimíra. Solověvn, o jehož zásluhách 
mluvili všichni ruští spisovatelé, přátelé i nepřátelé, stejně nám 
živě. Tou četbou začalo jeho obrácení. Ve věku '.'1 lot, na Zelený

SLAVNOST SVĚCENÍ ARCIBISKUPA DRA ANT. C. STOJANA: 
Církevní průvod: V první řadě zleva: Světící biskup dr. Wlsnar, 
arcibiskup dr. Stojan, biskup, dr Kmeťko, za nimi papežský 

nuncius arcibiskup Klement Micara.
Štočky zapůjčila „IKONA" (Fr. Dolfliiuký), Olomouc.

čtvrtek 1909 (dle východního kalendáře) učinil vyznání víry assump- 
tionistovi P. Bois-oví v kapli Ústavu Dobrého Pastýře, kde byl 
P. Bois duchovním správcem. Jeho svědky byli P. Deibner a ředi
telka ústavu.

Gleb Jevgeněvič stal se klerikem v červnu 1911, pak pobyl 
dvě Jeta v Jnnomostí a přijal 20. července 1913 díakonát z rukou 
preláta východního obřadu. Potom se připojil na francouzském bo
hosloveckém ústavě k staršímu svému druhu
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Trofimu Ivanoviči S............
í

Narodil se r. 1851) v gubernii grodenské a měl již padesátku 
za sebou, když začal pravidelně studovati bohosloví. Byl dříve ob
chodníkem, ale po smrti manželčině rozprodal své zásoby a vstoupil 
do pravoslavného kláštera, kde pobyl skoro rok. Život mnichů ho 
příliš nevzdělal. Jediný jen mnich se zajímal o jeho touhu po modlitbě, 
stařec, který sloužil mši sv. skoro každý den, což je u nesjedno
cených východních řídkou výjimkou. Trofim se mu nabídl za psa- 
lomščika (zpěváka) a začala se důvěrná známost. Starý mnich mlu
víval o službě Bohu, o vůli Kristově, o jeho církvi a dotkl se často 
i otázky sjednocení.

„Jsem již velice starý,“ říkal svému žáku, „a nemohu choditi 
po Rusku a kázati, ani nemohu jeti na západ. Igumen dobře zná 
mé myšlenky a má přísný rozkaz nepouštěti mě z kláštera, ale tobě 
nic nepřekáží. Dokud jsi zde, studuj, já ti budu pomáhali, a pak 
půjdeš a budeš pracovati o svaté Boží věci.“

Ta otázka zajímala Trofiraa již- dávno. Věděl v mladých letech, 
že sousedé a příbuzní byli pronásledováni pro svou lásku k sjed
nocení. Mnoho četl a doptával se, ačkoliv nikdy neměl příležitosti 
pravidelně studovati. Jeho hádavý a soudný duch, pozorovací talent, 
chladná a rozumná rozvaha, neúnavná trpělivost a živá víra při
pravily jej pro nový úkol. 1'loha sv. Petra v evangeliích a Skutcích 
apoštolských vzbuzovala v něm velikou úctu k tomu, jehož nazýval 
se svou východní liturgií „koryfejem sboru apoštolského“. Podobné 
poznámky přivedly před třemi stoletími do církve katolické mla
dého Josafata Kunceviče, pozdějšího arcibiskupa Polockého a prvního 
mučedníka sjednocení.

Starý mnich používaje odhodlanosti svého psalomščika, vy
světloval mu svědectví Písma a liturgické texty: poukazoval mu 
na primát Petrův, jeho trvání v římském biskupu a na povinnost 
obnoviti svazek poslušnosti přetržený již přes 800 let od Byzance, 
poukazoval na to, že jest hříšné podrobovati církev moci světské. 
Když měl za to, že učedník je již dosti připraven, nařídil mu 
pravoslavný mnich, který mu byl duchovním otcem, s velikým po
hnutím, aby opustil klášter a připravoval se na všecko, co by mohl 
Bůh od něho žádati ve prospěch svaté církve a Ruska.

Trofim odjel a začal nový život, kázal či spíše katechisoval 
děti a dospělé. Stále četl, někdy se radil s polskými kněžími a 
prosil Boha, aby mohl býti kdysi sám knězem katolickým. R. 1909 
složil vyznání víry, které mu otevřelo před světem církev katolickou.

Rozkolný biskup chelmský byl náruživým protivníkem sjed
nocení; před r. 1914 smutně se proslavil svou násilností v diecési 
a na stolci urvaném katolické církvi před méně než 50 lety; ještě 
smutněji se proslavil za války, kdv jeho kratost k haličským Rusí- 
nům vzbudila odpor u generálního štábu ruského. Dověděl se, že 
Trofim Ivanovic konvertoval? Chtěl snad jen zameziti katechismy, 
které mařily jeho vlastní propagandu mezi bývalými sjednocenými ?
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Dal zatknout! bývalého psalomščika a věanil ho několik měsíců, ale 
pak nemaje proti němu určité žaloby a dokázaného skutku, osobně 
napomenul svého vězně a zakázal mu pohybovali se na území bý
valých sjednocených diecésí.

Toto vyhnání bylo pro Trothna providentiolní, neboť ho při
vedlo napřed do Moskvy, pak do Petrohradu. Tu a tam nasol duše 
dobře připravené, které uvedl do církve.

V Petrohradě viděl, že by se jeho touha po kněžství přece 
dala splnili. Maje již přes padesát lot, začal so uvili latinsky, aby 
mohl čísli bohoslovné knihy a, kdyby Ilílh chtěl, i chodili do před
nášek. Pak si vzal pas a jol na západ do domu Salut Anges 
u bohoslovného ústavu, kde Glób Jovgoněvič V.............jej před
stavil v září 1912. Ze studentů, kteří so lam připravovali na 
kněžství, byl Trofim jediný, jenž neměl dříve klasického vzdělání,, 
ale zkušenost ho noodstrašovala. Nemluvil sice nikdy latinsky ele
gantně ani správně, ale velmi dobře mohl sledovali přednášky 
konané všecky latinsky a mohl jo opakovali. Vyjadřoval so též při 
ústních zkouškách volmi dohře svou „kozáckou latinou“, kdo jeho 
jazyk jakož i veselost šedivého voubúčo často rozesmály jeho profesory.

„ „ „ (1’okrnčovrtnl.);0 a ta

(československá církev.
Vzpoura proti papeži.

II. (Pokračování,}
Církev československá podněcuji) nenávist proti římským kato

líkům. Malí a velcí nazývají nás pohrdlivě Římany. Zaslepeni a 
ohlušeni vášní nevidí a neslyší, co vyplývá z evangelií 11 Skutků 
apoštolských o proroctví sv. Petra, neslyší 11 nevidí, co o prvenství 
jeho nástupců hlásají dějiny.

' Těch si povšimneme.
V římských katakonbách je několikrát namalován Mojžíš, kterak, 

stojí u skály a z ní vodu vyráží. Nad hlavou Mojžíšovou jo napsáno 
Petrus.

Podle víry dřevních římských křesťanů, je tady Petr tím, čím 
byl Mojžíš: vůdcem a zákonodárcem.

V katakombách římských nalezen byl také starožitný kahanem 
Má podobu lodičky. Na přídí sedí sv. Pavel a káže, nu zádi sedí 
sv. Petr u kormidla.

Kahanec je němým a přece výmluvným svědkem toho, co vě
řili dřevní křesťaní římští: Že jsou dvě knížata apoštolská, Petr a 
Pavel. Pavel je hlasatelem, Petr ředitelem.

Kdybychom z evangelií nevěděli a nevycítili, že sv. Petr byl 
hlavou apoštolů a věřících, museli bychom si vyřešili otázku, kdo 
tedy byl hlavou první církve a kdo je jí v dobách pozdějších. Vždyť 
není obce bez starosty, není státu bez vládce; církev jest obec a 
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-tát, musí míti starostu a vladaře. Tázali bychom se, kdo byl starostou 
a vládcem a odpověď daly by vám nejstarší církevní dějiny.

Římští biskupové od prvního století vedou si jako hlava církve 
a podrobují se jim křesťané na západě i na východě.

K římským biskupům utíkají se o uznání také bludaři a roz- 
kolníci po všechna století? co církev trvá.

1'otius žádá papeže, aby ho potvrdil patriarchou cařihradským, 
Hus odvolává se k papeži, totéž činí Luther: totéž pak činili re
formní kněží, když vypravili deputaci se svými požadavky do Říma. 
Jako pak bludaři a rozkolníci zavrhoval: prvenství papežovo teprve 
tehdy, když nestalo se po jejich, tak rozbřesklo se také zakladatelům cír
kve československé, že papež není náměstkem Ježíše Krista, až viděli, že 
některé jejich požadavky papež zamítne.

Či to snad věděli dříve, ale toliko veřejně nepřiznali? To jed
nali proti poznané pravdě; jednali pak proti poznané pravdě je hřích.

Odpadlí kněží zdůrazňují, že prý proti církvi cizí zakládají církev 
domácí, národní; papeže prý nepotřebují. Mýlí se.

I’o upálení Husově valná část české a moravské šlechty vy
pověděla poslušnost papeži. Vyhlásila církev národní a za její hlavu 
prohlásila profesory pražské university.

Ti však neměli dosti vážnosti a husité rozštěpili se mr mírné 
Pražany a na nesmiřitelné Tábory a rozepře mezi nimi skončila krve
prolitím u Lipan.

Také Bratří měli církev bez papeže. A Jednota bratrská pro
žívala krisi za krisí.

Luther a Kalvin zavrhli taktéž papežství a tím vložili do svého 
díla bacil rozkladu. Protestantských církví čítají se celé desítky.

Zakladatele nové církve tvrdí, že papežové český národ poškozovali. 
Není-li to lež, je to aspoň nepravda.
Srdce tlouklo nám hlasitěji a krev kolovala rychleji, když vzpo

mínali jsme králů z rodu Přemyslova, a hrud dmula se nám hrdostí, 
když mluvilo se o Lucemburcích, třeba to nebyl Karel, Otec vlasti, 
nýbrž dobrodružný Jan a nešťastný Václav.

Pamatovali jsme na to, co učinili pro národ dobrého, a pakli 
jejich politika někdy národu uškodila, zmiňovali jsme se o tom šetrně 
a mluvili o jejich chybách a hříších ponechávali jsme dějepiscům.

„Noe opil se. Což když viděl Chám, pověděl dvěma bratřím. Ale 
Sem a .lafet vložil’ na ramena svá plášť a kráčejíce zpátkem, za
kryli otce a tváře jejich byly odvráceny a neviděli.“ (I. Mojž. 9 22 28).

Kdo vylíčí všecka dobrodiní, která prokázala’církev katolická 
národu českému od Jana Vili, až do Benedikta XV., o jehož diplo
macii řekl ministr dr. Beneš, že za vilky zachovala se k nám docela 
korektně.

Bude se rozumný člověk divili, jestli někdy papežové Čechům 
nevyhověli. Vždyť požadavky mnohdy náboženské, mnohdy nábožensko- 
politické nemohly býti řešeny jednostranně, ale bylo třeba vyřešiti 
je v souvislosti s ostatní církví katolickou. Také dohoda české po
žadavky politické řešila za války a řeší po válce netoliko
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s hlediska českého, ale s hlediska světového. I.occo jame chtěli, ale 
bylo nám to odepřeno ohledem mi Poláky, Rumuny ba, i NAmco.

Pravda, za vlády Habsburků-LotrinkŮ obsazovali papežově bi
skupské stolce po dohodě s vládou vídenskou. Za prosidonství dra 
Masaryka pak obsazovaná byla biskupství’ po dohodě s vládou úřed
nickou dra Černého a kdyby nebyla padla vláda socialistů a agrárníků, 
byli by biskupově jmenováni po dohodě s vládou, v níž měli agrár
níci 8, socialisté pak 9 ministrů.

Obsazování biskupství bohužel bylo a, jo záležitostí církevně- 
politickou. Řím by se obéáel i boz dohody s vládou vídeňskou 
i s vládou pražskou.

Řím byl po celý středověk vyhni, z níž srňoly jiskry zbožnosti, 
mravnosti a vzdělanosti po celém západě; padaly i k nám azaněeovaly 
i o nás. Opatové a biskupové zřizovali školy. Opálově n, biskupové 
otvírali štědrou ruku, podporovali vědu, uměni a chudinu. Kněži 
katoličtí uchovali v lidu české vědomí. Knňží budili národ ze spánku 
k novému životu. Víme sice, že knéží buditelé byli osvícenci, ale 
ani jeden z nich neodpadl od církve katolické. Ale nic naplat, pa
pežové, biskupové a kněží byli a zůstanou nepřáteli českého národa, 
lak budou tvrdili nadále předáci československé církve se za 
rytými protivníky každého náboženství.

Jestliže hospodáře Belzebubem nazývali, čím více domácí jeho? 
(Ev. 8V. Mat. 10, 20.)

Papežem pohrdli, od církve katolické se odloučili.
Sami mezi sebou jsou nesvorní. Každý jejich kněz hlásá udělá, 

co chce. Doznali to sami na valném sjezdu.
Lichotili vládě a nadcházejí si ji dosuvad.
Hledají opory v Americe, v Anglii a v Srbsku. Protestantů vy

datnou oporou býti nemohou. Mohou jí býlí srbští pravoslavní?
O Srbech je známo, že náboženský život je, u nich v úpadku. 

I kněžstvo je chatrně vzděláno. Majít Srbové také rcformisty. Jejich 
reformní duchovní domáhají se, aby nesloužilo se po staroslovunsku, 
nýbrž po srbsku a ovdovělí kněží začali se ženili po válce, uč jo 
to proti zákonům pravoslavné církve. Pravoslavná církev neuznává svě
cení na kněze, jež udělil biskup katolický, u biskup Dosltej z Niňc, 
jenž vyjednává se Zahradníkem a Farským, křtí po druhé katolíky, 
kteří se popravoslavili, poněvadž nebyli po pravoslavném způsobu 
při křtu ponořeni, ale toliko politi.

Na sjednocení se Srby záleží nové-církvi tolik, Že upustila ze 
svého počátečního radikalismu, uznala článek o sv. Trojici Boží a 
o božství Ježíše Krista.

A přece církev srbská na valném sjezdů pražském nazvána 
byla ztrnulou mrtvolou.

• To však vůdcům československé církve nevadí. Buď jak bud', 
chtějí se slunili ve stínu a zhřívati se u studených kamen.

Viditelná společnost není bez viditelné hlavy. Viditelná církev 
není taktéž bez viditelné hlavy. Mají viditelnou hlavu pravoslavní, 
mají ji protestanti. Kde není viditelné hlavy, tam není jednoty a
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svorností. Když pak pravil kterýsi novověrec československý, že ne
potřebují žádné společné hlavy, poněvadž mají každý svou, řekl do 
jisté míry něco pravdivého a zároveň do jisté míry nepravdivého. 
Jednají každý podle své hlavy, což je s to, aby je zničilo. Ale vy
skytly se mezi nimi dvě osoby, které o prvenství zápolily, a jedna 
z nich zahrávala si na radikálního papeže jak ve věrouce tak v mra
vouce a v kázni církevní.

Katolíci! My zůstaneme věrni náměstku Ježíše Krista a ná
stupci sv. Petra. Toho poslouchali sv. Cyril a sv. Metod, toho ctil 
náš kníže Václav a náš král Karel. Tomu podrobovali se po šest
náct století naši předkové téměř všichni a mnozí i po tři století 
náboženského rozvratu. Nám není třeba čekati na pokyny z Ameriky, 
z Anglie nebo ze Srbska a Cařihradu. S námi poslouchá ho ze 
dvou třetin vzdělaná západní Evropa od Litvy až po Francii, od 
Baltu až po Středozemní moře, celá jižaí Amerika a značná část 
Ameriky severní. Není pak kulturní země, kde by nebylo katolíka, 
jenž s úctou pohlíží k římskému papeži.

Modlitby za sjednocení u víře. Již v 1. čísle Apoštolátu poukázali jsme 
na oktávu modlitby (ve dnech 18. ledna- slavnost stolice sv. Petra do 25 ledna 
včetně obráceni sv. .Pavla) za sjednocení církví. Tato veliká myšlenka byla 
zahájena a rozšířena časopisem The I.amp r. 1908; usiloval o jednotu církvi. 
Ačkoli toho roku byl onen časopis ještě anglikánský, přece již i mnoho katolíků 
přidalo se k oné oktávě a konali s anglikány společně modlitby za sjednocení 
církví. Po dvou letech i časopis i náboženský spolek jím založený staly se ka
tolickými. V prosinci 1909 dostala modlitba oktávy schválení a požehnání papeže 
Pia X. Mimo to doporučili ji slavní kardinálové f-arley, 0’Connet, Gibbons, Falconio, 
Bouřné, arcibiskup westminsterský, l.ogue, primas irský, Bégin, arcibiskup qué- 
becký, arcibiskup montrealský a četní biskupové ve Spojených státech, Kanadě 
a v Anglii. Co nejvíce budí podiv, jest okolnost, že oktávu modlitby za sjedno 
cení přijala i anglikánská církev jak ve Spojených státech a Kanadě tak i v Anglii. 
Od doby reformace nestalo se ještě něco podobného. Tím zajisté bylo posilněno 
hnuti po sjednocení u víře. Modlitby nezůstaly bez. účinku. Anglikánský spolek, 
který dal vznik této modlitbě, stal se katolickým, k Římu se navrátili benediktini 
v Caldey a benediktinky kláštera v Mtlford Haven, kde se zbožně ona oktáva 
modlitby konala. Papež Benedikt XV. poznal v této snaze viditelné dílo Ducha 
svátého a uveřejnil 25. února 1916 zvláštní breve, v němž praví: „Naši před
chůdcové povždy pěstili myšlenky, aby křesfané, kteří se nešfastně odtrhli od 
katolické církve, opět se k ní navrátili jako k matce, kterou opustili. Jest to 
i naše nejvřelejši přání. Nejjistější známka prav.' církve jeví se v jednotě víry ; 
proto sv. apoštol Pavel napomínal efesské. aby si zachovali jednotu víry, když 
praví, že „jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a otec všech.”.“ (45). 
Zvěděli jsme radostně o spolku v New Yorku pracujícím o jednotu víry, že se 
modli, aby od Pána jednota ona nadešla. K veliké radosti dovídáme se, že 
modlitby, jimž papež Pius X. žehnal a které doporučili četní biskupové v Americe, 
rozšířily se již \e Spojených státech Aby tyto modlitby všude se konaly' a 
bohatě ovoce přinesly ku spáse duší, aby účelu bylo spíše dosaženo, pbvolili 
isme plnomocné odpustky všem a jednomu každému věřícímu, obého pohlaví 
celého světa, kteři od 18. ledna, svátku to stolíce sv. Petra v Římě, až do 25. 
ledna, svátku obráceni sv. Pavla, jednou denr.ě uvedené modlitby se pomodlí a 
posledního dne oktávy po zkroušené zpovědi nábožně Tělo Páně přijmou, někde 
veřejnou kapli nebo chrám navšth:. zbožně se na úmysl pomodb, aby zavládla
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jednota mezi knížaty křesťanskými, blndařstvi bylo vyhubeno, liřišnicl se na
vrátili a povýšena byla naše matka, sv. církev ,

Rok od roku roste počet žen a mužů, kučží a laiků, kteří nábožně. konají 
po celou oktávu modlitby za sjednoceni u víře. Seznam jich každoroční sbírá 
Directeur du Rěgne Sociál du Sacrí-Coeur par Matic ImmaeulCe, Prleuré de 
Saint l.ouans, Chinou (Indie ct Loiře) bianco, A. .1.

Snahy o sblíženi ruského pravoslaví s církvi katolickou. Přes čtvrt 
roku dlel metropolita Šrptlckij v Rlmč. Přinesl tam nové bohatí plány práce pio 
sblížení ruského pravoslaví s katolickou církví. Metropolita Septlcklj je pro své 
snahy sjednOcovaci dobře znám ve svítě katolickém i pravoslavném. Jeho vy
nikající vlastnosti: hluboké, vzdělání, láska k pravili, slovanské srdce, demo 
kratičké smýšlení, svaty život, neúnavná horlivost pro náboženskou jednotu 
Slovanů a podrobná znalost poměrů učinily ho neJvýznačnč|ŠÍ osobností, kolem 
niž spřádají se nitky z Ruska chtějící rnivázatl slyk s katolickým Římem. 
Poněvadž haličské prostředí ani národnostní nul nábožensky nebylo přlznlvo 
výchově sjednoceného kněžstva n horlivých pracovníků misijních, vyprosil sl 
na papeži, Že za podpory sv. Stolice bude zřízen v řtímí iiltrnlnský HCinlmlř pro 
výchovu knčží na slovanském východě. Sv. Otec položil základ, tlnrovriv tlil 
zřízeni semináře milion lir. Nedávno konala se v Římě též. důležitá porada 
unionistická Přítomny byly dví vclkoknéžny ruské, několik bývalých ruských 
ministrů a vlivných katolických politiků; rokovali o sblížení po případě Bjcdno 
cení pravoslavné církve ruské s kntollckou. Byla čtena I obšírná zpráva mohl 
levského arcibiskupa, dle níž církev katolická získala mnoho nových přívrženců 
v Rusku Sověty zabraly chrámy nejen pravoslavní, nýbrž i katolické Iru svět
ským účelům; bylo zahájeno jednání, aby byly navráceny katolické chrámy 
opětně bohoslužebným účelům. A, .1,

Národní církve v Jugoslávii. Opravní Inmti kněžské v Jugoslávii, odbojné 
Římu, se rozštěpilo. Vznikly dvě národní církve. Duchovním původcem a vůdcem 
jedné jest bývalý kapucín Tomac z Rjeky, druhé bývalý františkán Božo Mllošcvlé. 
První národní církev chce, aby nynější hierarchie bylo zrušena a aby se v žlvol 
uvedla 011a církev, která žíla před Konstantinem Velikým; chce, aby její členové 
byli spjati úzkým zevním svazkem sociálních zařízeni. Orgmilsuje fnrnosll a 
shledává přívržence, kteří by se zevním znakem lišili od ostatních vyznáni. 
Prozatím prakticky se liší jen, že užívá živého chorvatského jazyka při bohoslužbě. 
Tomac chce různými reformami přeměnili nynělši katolickou církev v Jugoslávii 
v národní opravenou. Jiného druhu Je ovšem národní církev Mllošcvlčevri. Tento 
chce zase jen vnitřní neviditelnou církev, jíž aul zdaleka nepřipadá na mysl 
utvořili nějakou novou samovládami církev po způsobu Jakéhokoli nynějšího 
vyznání Miloševičova církev je unikum, jež nemá dosud podobné církve, mi 
zemi. Přesně označili, co chce Miloševičova církev, Je těžko, Jako vůbec, je těžko 
najiti logiku a smysl v životě jeho. Rozsah a obsah činnosti Jeho církve není 
vždy týž. Závisí od podrážděni Jeho fantasie. V listu „Noví rod" rozvijí tuto 
myšlenku nové církve: Vrátili člověka sobě a svému nitru. Vychovat! v člověku 
člověka vedoucího jej k vítězství duše lidské nad člověkem materíelním a bez 
duše. Pomoci člověku hledat! a najiti svého Boha ne v blízkosti hromu a na 
trůně nebes, ale za dne a v zárodku svědomí svého. Věsti člověka ku smíru 
všech lidí na zemi bez rozdílu víry, povolání, plemene, jazyka. Osvobodili 
člověka vůbec a zvláště z tenat Vatikánu, Byzance, Atisburku, Meky, Jerusalema, 
Přivésti člověka z církve zevního lesku a ponižujícího se klanění do církve člsié 
vnitřnosti a svobodného klanění v duchu a pravdě, PřlpravitI a poukázat! člověka 
na jeho zvláštní Štěstí a blaženost v dílech čisté lásky a pravdy. Stvořit! ne
přetržitý svazek a nerozlučný život mezi člověkem a Bohem, První a poslední 
smysl národní církve jest; osvobodit! zcela duši. Každý soudný člověk řekne, 
že ony „myšlenky“ jsou fantasií a pouhou frází. Míloševič I Tomac největší 
nenávist mají proti klášterům; z nich vyšli a ony straší a nedají pokoje jejich 
svědomí. Žádají, aby kláštery, fary a kostely byly zrušeny. Dosud žeň jejích 
není hojná. A. J,

Ústava srbské pravoslavné církve. .V Bělehradě právě Jest dopracována 
ústava o správní a soudní moci nového patriarchy. Vrchní správa a soudní moc 
pravoslavné církve na území Jugosfavie.jest soustředěna v patriarchátu. Všechny



svéprávné moci a přednosti bývalých autokelahiích církvi se zrušuji n přenášejí 
na patriarch.il. Současné s patriarchátem se zřizuje : arehirejský sbor (siibor), 
jej.': tvoří 26 členů biskupů, synod, který sestavit ze I biskupů, zástupců epnr 
.'lualnicli, archierejů a j., duchovni soud, veliká správní radu (sestavená z. kněžl 
i laiků) Zákonodárnou moc má sabor, nejvyšší správní a výkonnou moc má 
synod. A,

Církevní sněm bulharské pravoslavné církve . uhájen bvl v první polovici 
února t. r. Ač vláda dělala jisté obtíže, plece sněm byl zahájen v přítomnosti 
carovi- nejstarším duchovním hodnostářem metropolitou Metodějem. Mlnlsli 
Stambolijski pozdravil sněm dvouhodinovou řeči, v níž zdůraznil požadavek, aby 
se bulharská církev /reformovala, aby se sblížila s druhými církvemi, aby pečo
vala o povzneseni veřejné mravnosti, ale aby lež nez.npomlmiln mi své národní 
poslání vzhledem na dnešní slav bulharského sbitu, který ze. všech poražených 
první se chce vzpamatovat! a žlil novým bulharským životem. Sněm byl zahájen 
v nádherné národní svatyni, katedrále sv, Cyrila a Metoda v Solil, načež v Jed
nání bylo pokračováno v blízké synodální budově. A. .1,

Zakládající členovi Apoštolátu.
Vldp. Grefiárck l-nb., farář, St. Bělá KČ 1000, (icls'er Jindřich, přelili, 

Olomouc Kč 1000, Dr. Jan I lejčl, universitní profesor, Olomouc. Kč 101)0, I lat ím 
l erd., larář, Chvnlkovicc Kč 1000, Lidová zádrulm, l.lpttlk lýě 1000, Koloně All, 
St, Leo, Amerika Kč 1000, I ilerární jednota bohoslovcň, Olomouc Kč 1000, 
Stodola 1-r., Bískuplcc Kč 1009, Záletím, obchodník, Olomouc KČ 500.

Příspěvky na Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje do 19. února 1921.
Bilavsko Kč2l7'90, Bcrnaílce Kč85'50, Barták, Dli. Ostroh Kč.íí, Imivířovií, 

Mor. Ostrava Kč 10, Baleková, llodolany Kč 200, Blmlov KČ 71, Brez.no, Slov. 
Kč 60, Bobiniovlce Kč 135, Bystrica Kč 6, Bolení/,, Slovensko Kč 120, Boiiz.ov 
Kč 70, Bystrošice Kč 40, Ccrnolin Kč 100, Cehovlcc Kč '1, Dlonhomllov 
Kč 13'50, Doležel, Polkovlce KČ 20, Diiban.y Kč 250, Dubnice, Slov. Kč 100, 
Domanln Kč 201, Dřevohosllcc Kč 100, Donmžellce Kč 250, 1'ollynovský, 
Brýdland Kč 2, brýšták Kč 45, Hrnčlřík, Ratkov KČ 10, Hovězí Kč 130, 
Hnštčnovice Kč 200, Ilornčmčí Kč71, Hrozenkov SI. Kč 117, llnlviikov Kč 33, 
Hradec u Opavy Kč 100, Hrabýú Kč 50, ll.-ibovlm Kč 50, llněvotln Kč 130 60, 
llekela, Tčšetice Kč 1, Jakubovlcc Kč 10'20, Jaklař Kč 250, Nov, Jičín Kč 390, 
Jankovlce Kč 62, Jezernico Kč 120, Ivanovice Kč 34'90, Jesencc Kč 35, Kokory 
Kč 195'70. Pokračování.

Do posledního dvojčísla vloženy byly složenky a prosíme, aby Jich bylo 
použito pro předplatné na časopis Apoštolát. Celoroční předplatné obnáfií 12 Kč.

Kdo nedostane některého čísla, iť si pro uč dopíše v nezalepenčni dopise 
beze známky, ale na obálku at napíši „Reklamace". Adresa; AílmÍMlwtrttCC 
Apoštolátu sv. Cyrilu o Mefotiu v Olomouvi, Wurmovu a I. 16.

Všechny příspěvky týkající se redakce bmllcž. zasílány na adresu: Ad. 
.Jašek, katecheta v Kroměříží

Dosud máme na skladě starší ročníky Apoštolátu, a to II., JV. Vlil., IX,, X.
Máme na skladě a zasíláme ve prospěch excrclčnilio domu na Velehradě 

obrazy: Hold Slovanů sv. Cyrilu a Metodu. Velké obrazy velikostí 106/8) cm 
za 40 Kč, střední velikosti 65/50 cm v ceně 25 Kč.

Apoštolát vydal a má na skladě Jadrnou a účinnou brožurku proti česko.*,lov. 
církvi: „Katolíci pozor!" o 8 sir. osmerky. Cena 10 kusů 1'80 Kč; 100 kusů 
15 Kč; 1000 kusů 120 Kč. 4

Přihlašujte se všude bud" u svého farního úřadu nebo v sekretariátě Apo
štolátu v Olomoucí, Wurmova ul. č. 16 za členy Apoštolátu! Důst. farní úřady 
ať si tam dopíší pro zápisní obrázky, pokladničky a pokynyI

Káktadem volním. 'íi-.kem arcibíMíup&ké knih- 0 kamenotíhkárny v Olomouci,
Zodpovědný redaktor dr, Fr, Hrachovský,

patriarch.il
Brez.no


Číslo 6-7. ČERVEN-ČERVENEC 1921. Ročník XII.

Zakladatelé a pořadatelé:
J. M. ml p. arcibiskupdr. Ant. Cyr.Stojan, 

Ad. JnSek, katecheta v Kromčfiíl, 
dr. Fr. Mnichovský, sekrctiíf v Olomouci.

Zahrádka cyrilometodějská.
(Podává dr. Ant, Cyr. Stojan, předseda ústřed. výboru „ApoStoliltu sv. C. a M. 

pod ochranou bl. Panny Marie".)

První bohoslužby sv. Cyrila a Metoda na Moravě.
(Další část.)

I přicházejí sv. bratři na hlavní hrad Rostislavův, o němž dí 
německý kronikář (Pertz I. 381.), „žo jest nevýslovnou pevností“ 
(„ineffabilis Rastici munitio“). Zajisté, že trubači pevnostní, jakž 
zvykem bývalo, širému kraji radostnou zvěst o příchodu zvěstovali.

Vše se raduje. I předkládají věrověstové doklady o poslání 
svém a vzkazy vyřizuji od císaře Michala. Srdce jejich bylo plno 
vděčnosti k Bohu. Noc dle Písma sv. na rozkaz Boží vyšel s rodinou 
a se všemi zvířaty z korábu. Na poděkování za své podivné za
chování vzdělal Hospodinu oltář z kamenů a obětoval na něm oběti 
zápalné ze všech čistých zvířat. Podobně sv. naši apoňtoló za zá
chranu svou na cestě a jako na počátku činnosti své vzdělávají 
Hospodinu oltář a konají první bohoslužby nu Moravě. A lid ode
všady chvátá a pospíchá, by uzřel oběť dosud nevídanou. Náš básník 
VI. Šťastný krásně líčí tuto první oběť.

„Zatím pak Metod k oběti se strojí; 
Tam, kde se dubů větve v klenbu pojí, 
Na ploché skále Pánu oltář chystá. 
Už kryjí kámen prostěradla čistá 
Jak padlý sníh, jenž na horách se bělá. 
Tam stojí schránka Klementova těla, 
Tu zvedá kříž se, a kol svíce září. 
I zlatý kalich stkví se na oltáři. 
Apoštol Metod oděn v zlatém hávě 
Se sborem žáků před oltářem, stane;

Apoštolát sv.CyrilIa a Methoda
pod ochranou bl. Panny Marie.
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Horoucná zbožnost ze tváře mu plane, 
Konátě první oběť na Moravě! 
Koná ji za zdar svojí nové setby, 
By Bůh ji chránil pohromy a kletby, 
By jí dal zníti v milosti a klidu, 
ku spáse všeho Moravského lidu.“

S úžasem lid vše sleduje a radost rozhosťuje se v srdci jeho. 
.Jaký to rozdíl mezi posavadními oběťmi pohanskými a mezi obětí 
novozákonní! Zaníceno zbožností bylo obětujících apoštolů, svátou 
bázní a radostí chvělo se srdce Moravfi. Tisíceré vzdechy nelíčené 
zbožnosti vznášely se k Bohu a prorážely nebesa. Modlitby vroucí 
vznášely se k nebesům a odtud snášelo se milosrdenství a smilo
vání. Ó ty chvíle přesvatá!

Pamětlivi jsouce této zbožné oběti u zanícenosti srdce při 
obětování při mši sv. horoucně pějeme v písni: „Ejhle oltář Hospo
dinův září.“

„Přijmi, Otče, oběť nekrvavou, 
kterou při večeři poslední 
slavil Syn Tvůj myslí přelaskavou, 
a již na nás vlídně pohlédni. 
Jako’s k Velehradu vlídně hleděl 
a svou milost lidu připověděl, 
když se na Moravě slavila 
první oběť Tobě přemilá.“

Lid tísní se okolo sv. Cyrila a Metoda, hladí je, jako by chtěl 
s nich vše dobré na sebo stáhnout i. Nemůže se s nimi rozloučili. 
Podchytují něco z jejich blahořečí a krajem zaznívá: „Hospodine, 
pomiluj ny!“ Ozvěna se lesy nese: „Hospodine, pomiluj ny!“ Jako 
sborem polem, dolem ozývá se: „Pomiluj rod svůj, věčný Hospodine!“ 

A rozradostněn ubírá se lid ke krbům svým, aby svým ozná
mili a zvěstovali, co viděli a slyšeli.

□ a q

Na Velehrad!
Teď k Velehradu, národe, 
Směr obrať svojich kroků, 
Tam, západe a východe, 
I ej vody svojich toků, 
Tam čiňte lásky obnovu, 
Tam stavte míru budovu.

Tak svolával nezapomenutelný náš Fr. Sušil na Velehrad lid 
náš před půl stoletím. Zástupy se hrnuly, Velehrad oživoval, zvu
čel nábožnými písněmi, posiloval v lidu ducha náboženského, budil 
národnostně, sil požehnání; nový směr vyhranil a slavnostního 
lesku vlil myšlence velehradské ndp. arcibiskup dr. Ant. Cyr. Sto-
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jan, jehož účinnou životní snahou bylo a jest, aby Velehrad stal 
se v obrodě náboženské památným a důležitým nejen pro národ náš, 
ale prp celou čeleď slovanskou. Velehrad povstal a zaujímá dnes 
v národě ze všech poutních míst, místo nojvýznamnější. Každo
ročně desítky tisíci! navštěvuje, tento slovanský Betlem.

Velehradské poutě jsou ojedinečné živostí, obsahem, pestrostí 
a duchem cyrilometodějským. Vedle nelíčené zbožnosti vidíš tu 
církevní lesk bohoslužby, aspoň o hlavní pouti trojí obřad mše sv.

V
EL
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(latinský, glagolášský a východní staroslovanský), nikde jinde ne- 
uhlédneš tolik pestrých, vzácných, svátečních krojů národních, jako 
na velehradských poutích, nikde jinde nenajdeš tolik svérázu, jako 
tam, tolik náboženského nadšení, lidového řečnění vytrysklého přímo 
ze zbožné, čisté duše lidu, jako o poutích velehradských.

Letos po celé dva měsíce prázdninové bude Velehrad hostiti 
poutníky a návštěvníky různých sjezdů a duchovních cvičení. Jádro 
národa dokáže nezvratně hojnou účastí, že žije v něm mocně 
životodárný duch cyrilometodějský a že toho ducha v neztenčené 
síle předá pokolení dorůstajícímu.

Letoší slavnosti, sjezdy a duchovní cvičení na Velehradě 
v měsících červenci a srpnu:

2. července (večer) — 4. července (ráno) jubilejní sjezd 
terciářů.

3. —5. července sjezd katol. rolnictva, omladiny, papírové ro
diny (čtenářů časop. bv. Anežky, sv. Ludmily a sv. Václava) atd.

11. —14. července sjezd katechetů.
18. (večer) — 22. (ráno) července exercicie pro kněze (I.)
25. (večer) — 29. (ráno) července „ „ „ (II).
29. července (večer) — 2. srpna (ráno) exercicie pro akade- 

mičky a studentky.
4. -5. srpna sjezd bohoslovců (večer 5. srpna akademie).
5. — 7. srpna sjezd unionistický a eucharistický.
7. srpna sjezd Apoštolátu.
7. —8. srpna pastorační kurs duchovenstva.
8. (večer) — 12. (ráno) srpna exercicie pro kněze (III).
12. —13. srpna pout lurdských poutníků z Čech.
17.—21. srpna exercicie pro akademiky a učitele.
21. srpna sjezd vysokoškolského studentstva.
21.—25. srpna exercicie pro studenty.

□ EJ s —*

Y
Československá církev.

SvatOSt. (Pokračování.)

Kristus Pán založil církev, aby lidi vedla k svatosti.
,.A já posvěcuji sebe samélio za ně, aby i oni posvěceni byli 

v pravdě.“ (Ev. sv. Jana 1719.)
Takto dí Kristus Pán sám ve velekněžské modlitbě. Apoštol 

návodů pak praví: „Toť jest zajisté vůle Boží, posvěcení vaše.“ 
(Tesal. 4 3.)

Ale už týž apoštol lká: „Mnozí chodí, o nichž jsem často pravil 
vám — nyní pak i s pláčem pravím — že jsou nepřátelé kříže 
Kristova.“ (Filip. 31S.)

Sv. pak Juda hrozí: „Běda jim, že se dali cestou Kainovou a 
za plat se vrhli do bludu Balámova a zahynuli zpupností Koreovou. 
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Jsouť to skvrny při vašich hodech lásky, ježto spolu hodují bez 
bázně, sami sebe pasouce, mraky bozvodnó sem i tam přeháněné 
větry, stromy v podzimu, bez plodil, dvakrát umrlé, z kořen vy
vrácené; bouřlivé vlny mořské, které vypěnují své hanebnosti; hvězdy 
bludné, jimž mrákota temnosti uchována jest, na věky.“ (lip. sv. 
Judy 1 n_l3.)

Vloudili se tedy do církve Krista Pána záhy hříšníci, vrazi, 
lakomci, odbojníci proti církevní vrchnosti, hýřilové, svůdcové.

Že budou v církvi kromě spravedlivých i hříšníci, předpověděl 
ostatně Spasitel, když vykládal podobenství o koukolu mezi pšenicí 
a o síti, kterou so zahrnují ryby dobré i zlé.

Avšak církev měla také vždy reformátory, kteří znečištěné zlato 
čistili a zašlé zrcadlo utírali. Dávali kvas do mouky, až těsto zky
salo všecko.

V nynější církvi Páně je, bohužel, také koukol a jsou též ryby 
špatné. Vždyť řečníci, novináři, spisovatelé v lidu pudy probouzeli 
a co začali oni, to dokonala válka.

„Člověk nepřítel to učinil.“ (Mat. i!)38.)
Iíněží církve československé poukazují na nynější mravní úpadek 

našeho národa a tvrdí, že církev katolická není vůbec s to, aby 
náš lid posvětila, s to, žo jest jejich církev.

Oni tedy převezmou úkol Benediktův z Nurslo, Františkův 
z Assisi, Dominikův, Ignácův z Loyoly, nebo aspoň Arnoštův z Par
dubic a Milíčů z Kroměříže? Neusmívejte so útrpně 1

Základem veškeré svatosti je modlitba a zapírání sobe. Kato
lická církev neustává jedno i druhé věřícím doporučovali a ukládali. 
Všem ukládá slyšeti v neděle a vo svátky mši sv., postiti. se v u- 
stanovené doby, vyznati se alespoň jednou za rok, a o velikonocích 
přistoupiti k stolu Páně. Duchovenstvo pak zVláště zavazuje mod- 
liti se breviář a zachovávali čistotu.

Kněžím československým nic z toho so nezamlouvá.
Nelíbí se jim, že tyto povinnosti ukládají so pod hříchem. Oni 

všechno zdobrovolňují.
Máme zkušenosti, jak koná se, co je dobrovolné.
Po zřízení samostatného státu byli vyzýváni vojáci, aby dobro*- 

volně hlásili se pod československé prapory. Hlásilo se jich tolik, 
že byla opět zavedena rakouská donucovací soustava. Obyvatelstvo 
bylo povzbuzováno, aby skládalo drahé kovy na zlatý poklad repu
bliky a výsledek byl žalostný. Rolnictvo bylo vybízeno, aby státu 
rychle odvádělo plodiny, ale pro liknavé dodávání byly opět zave
deny rekvisice.

Církev projevila důkladnou znalost lidské přirozenosti, když 
jisté povinnosti pod hříchem uložila svým údům.

Od kněze žádá církev katolická, aby modlil se den jak den 
breviář. V breviáři má pohromadě nejvroucnější modlitby Starého 
a Nového zákona, nejjadrnější úvahy svátých spisovatelů, kteří žili 
před Kristem Páném a po něm. Modlitby tyto má kněz se modlili, 
aby sobě a jiným vyprosil milost a požehnání. Kněz katolický má 
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býti Jakubem, jenž zápasí s andělem, má býti Mojžíšem, jenž po
zvedá ruce při modlitbě, zatím co věřící bojují.

Církev československá od svého kněze nežádá, aby se modlil 
breviář, mnohdy arci nepohodlný. Modlitbu zdobrovolnila. Usnadnila 
tím posvěcení knězovo?

Církev československá zdobrovolnila i kněžské a biskupské 
bezženství.

Bude ženatý duchovní horlivější než svobodný?
Slova sv. Pavla tomu nenasvědčují. „Kdo nemá ženy, pečuje 

o to, což jest Páně, kterak by se líbil Bohu; ale kdo je se ženou, 
pečuje o to, což je světa, kterak by se líbil ženě a jest rozdělen.“ 
(1 Koř. 7 32-33.)

Je dokázáno, že svobodní misionáři katoličtí dodělávají se 
větších úspěchů, než ženatí misionáři protestantští.

Ve východní Haliči žijí Poláci a Ukrajinci; obojí jsou katolíci.
Poláci mají kněze svobodné, Ukrajinci ženaté. Nepředpojatí 

posuzovatelé tamějšího náboženského života tvrdí, že jest lepší 
u Poláků než u Ukrajinců, a biskupové naléhají na kandidáty du
chovního stavu, aby se neženili.

Pravoslavní sice světí kandidáty ženaté, ale knězi, ani ovdo
vělému, nedovolují so oženiti. Muže ženatého pak nikdy neustano- 
vují biskupem.

Čechoslováci viní církev katolickou ze strohosti, která je v od
poru s mírností Ježíše Krista, který panického života ani apoštolům 
neukládal.

Spasitel však, jehož jho je sladké a břímě lehké, vece bohatému 
mládenci: „Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej, co máš, a rozdej 
chudým a pojď a následuj mne.“ (Mat. 19 21.)

Jinému pak, který ho chtěl následovati až pohřbí otce, pravil: 
„Nech, ať mrtví pochovávají mrtvé své, ale ty jdi a zvěstuj království 
Boží.“ A opět jinému, který chtěl za Pánem jiti, až se rozloučí 
s těmi, kteří doma jsou, dí: „Žádný, kdo vztáhne ruku svou k pluhu, 
a ohlédá se nazpět, není způsobilÝ ke království Božímu,“ (Luk. 
<| 02-62.)

K prvním učeduíkům byl Mistr shovívavý, ale od pozdějších žá
dal, aby zanechavše bohatství a příbuzných oddali se hlásání evan
gelia cele.

Ovšem Spasitel nenutil nikoho, aby se stal jeho učedníkem. Ale 
kdo nutil bohoslovce, aby sedal vysvětiti? Otec a matka? Přinutila 
kandidáta kněžství chudoba a zlákalo ho dobré zaopatření? Proč 
neměl více statečnosti, odvahy a nadšení?

Že se zavázal k těžké povinnosti nemaje ještě ani 24 let? Ale kolik 
lidí bere na sebe povinnost pro celý život nesnadnější než je čistota, 
a kolik mužů se žení a žen vdává před 24 rokem!

Ve všech stavech jsou lidé, kteří se přesvědčili, že se minuli s po
voláním, ale nepřebíhají, říkajíce si se sv. Augustinem: „Nejsi-li 
povolán, učiň, abys byl povolán.“ Ve všech stavech jsou lidé, kteří 
musejí netoliko lásku, ale zdraví a život obětovati.
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A což manželství kněze jistě učiní mravnějším?
Synově lleli, Ofni a Eineos, vbyli kněžími, byli ženatí, ale svě

děli ženy, které hlídaly stánok. Šalomoun pak měl sta žen a ženin.
Kolik takových Oliiifl a EineosŮ mají církve, které nebrání 

kněžím se ženiti, a kolik Šalomounů a Šalomounkft jo netoliko na 
východě, ale i v západních krajinách? Kolik nemanželských dětí žije 
v nouzi, zatím co otcově jejich — nekněží — vychovávají v hojnosti 
a přepychu děti manželské!

Víme, že židovsky kněz byl povinen žiti jako svobodný, když 
přišla na něho řada, aby obětoval kadidlo, chléb a víno nebo dobytče.

Jo známo, že Kímanky, které udržovaly oheň zasvěcený bohyni 
Vestě, musely zachovávat! panenství.

Je tedy divné, že církev katolická a do jisté míry i pravoslavná 
ukládá čistotu?

Člověk nezná mocnější touhy než louhu hýli šťastným. A přece 
dovede i štěstí vznešoné myšlence obětovali. Člověka pudí zachovali 
život a přece dovede v obět dáli i život.

Láska není chléb, vodu, spánek, boz kterých člověk žiti nemůže.
Kdo jo ostražitý a má vůli z ocele, čistotu může zachovali.
Neusuzovall tak muži o svých ženách a ženy o svých mužích, 

když válka odvolala muže z domova?
Kněz puk má míli vůli z ocele. On zvláště má ji zocelovatl 

modlitbou.
A nczachová-li čistoty, pak nezbude mu než dožnuti: „Má vlna, 

má převeliká vina.“
Ohromný význam pro mravní život má zpytování svědomí a 

vzbuzování lítosti.
Alespoň jednou za rok jo povinen katolický křesťan bedlivě 

zpytovati svědomí.
Církev československá spokojujo se se zpytováním povrchním. 

O tom se přesvědčí každý, kdo ví, jak se Čechoslovák zpovídá.
Náležitě se připraviv, přikleká katolík ke zpovědnici. Pokořuje 

se, odhaluje nitro, kněz soudí. Nepostřehuje-li kajícník, v jak ne
bezpečném je stavu, upozorní jej kněz.

Kolika mladíkům a dívkám zachovala nevinnost zpověď, kolik 
manželů a manželek přivedla se scestí na cestu 1 Zloději, po zpovědi 
ukradené věci navrátili, lichváři a záškodníci učiněnou škodu na
hradili.

O milosti, které dostává se duši při. zpovědi, ani nemluvím.
Církev československá ponechává na vůli soukromě z hříchů^ 

se vyznati. Spokojuje se se zpovědí veřejnou a všeobecnou.
Svátost veřejného pokání podle Obřadní knížky pro církev 

československou je spíše kázáním než zpytováním svědomí, než 
zpovědí.

Duchovní připomenuv bratrům a sestrám, že zhřešili, táže 
se: „Přiznáváte se, že jste se provinili proti zákonu Hospodinovu, 
na sobě i na bližních svých? Přiznáváte-li se, rcete: Přiznáváme.“ 
„Chcete křivdy, jichž jste se na bližních svých dopustili, napravili 
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a škody jim nahradili? Chcete-li, rcete: Chceme.“ „Slibujete-Ii, že 
již chcete zlého se varovali, bližnímu jen dobro prokazovati, zákonu 
božímu poctivé sloužili a při mravních zásadách naší křesťanské 
církve československé věrně státi? Slibujete-li, rcete: Slibujeme.“ 
Pokleknuv, říká kajícnou modlitbu a povstav, praví: „Nechť odpustí 
vám Ježíš Kristus, že jste hrdinné utrpení jeho chtěli nechat mi- 
nouti pro duše své darmo. Odpuštění, prominutí a rozhřešení hříchů 
vašich uděliž vám všem všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, Syn 
i Duch Svatý. Amen.“

Srovná-li někdo katolickou obecnou zpověď, ať latinský konfiteor, 
ať modlitbu: Já bídný hříšník a Bože můj, těchto a všech svých hříchů 
srdečně lituji, s československým obecným vyznáním, jak je doporu
čuje Obřadná příručka, shledá, že modlitby katolické jsou prosté, 
československé až směšně umělkované.

Čechoslováku doporoučí se vyznávati se celé československé 
církvi, památce Marie, Matky Pána našeho Ježíše Krista, svátých 
apoštolů jeho i našich apoštolů Cyrila, Metoda, Václava, Vojtěcha 
a Prokopa, Mistra Jana, Jeronýma, Jana Amosa, památce všech mysli
telů, buditelů, trpitelů i osvoboditelů našich, našim potomkům i bra
trům a sestrám a sobě a prosili shora uvedené osoby, aby prominuty 
byly proviny.

Rozvláčnost a snaha po efektu je příznačnou známkou všech 
modliteb, obsažených v Obřadní knížce dra Farského. Co je na nich 
dobrého, to je staré, katolické. Co je československé, nové, to není dobré.

Modlitbami těmi obrací se více k člověku, než k Bohu. Aby 
se zalíbil, upadá československý kněz při udílení svátostí zrovna 
do teatrálnosti.

Pravoslavný křesťan připravuje se přísnými posty po celý týden, 
než přistoupí ke stolu Páně. Katolík zůstává lačný aspoň od půl
noci. Ba i naši evangelíci postí se po způsobu katolickém před 
večeří Páně.

Církev československá zpohodlnila zpověď, zpohodlnila i večeři 
Páně. Slaví ji ráno, slaví ji večer, ale nežádá, aby Čechoslovák při
stoupil lačný.

Církev katolická naléhá na snoubence, aby připravili se na při
jetí svátosti stavu manželského přijetím svátosti pokání a Těla Páně.

Československá církev nežádá od snoubenců ani zpovědi ani při
jímání, jí dostačuje, že se dají oddati třeba jen občansky a od
dává i rozvedené.

Kabinetním kouskem teatrálnosti a snahy po efektu jsou litanie 
Obřadní příručky.

Stoji věru za to uvésti z nich aspoň některá vzývání.
Místo „oroduj za nás“, doporoučí dr. Farský, „mějtež diky naše“. 

A ty díky mají míti všechna zasloužilá knížata naše a panovníci, 
Mistr Jan. učitel Pravdy Boží, Mistr Jeroným, všichni poctiví učitelé 
a kněží svaté Pravdy Boží, všichni hlasatelé pravé lásky bratrské, 
Jan Amos, velký učitel národů, všichni naši buditelé a proroci, 
všichni naši bojovníci a osvoboditelé.
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Dr. Farský volil v litaniích: „Pro kříž a utrpení Kristovo, pro 
všelikou krev nevinně prolitou, pro kostnickou hranici Janovu, pro 
hranici Jeronýmovu, pro pohromu bělohorskou, pro popraviště sta
roměstské, pro bratrskou lásku bratří českých, pro marnou touhu 
Jana Arnosa, pro veliké proroctví jeho, pro ztracené hroby vypo- 
vězencu našich, pro hrdinné rozhodnutí a utrpení bojovníků našich, 
pro smrt a lupení osvoboditelů padlých, pro utrpení odsouzenců 
našich za svobodu vlasti, pro žalost matek, žen a nevěst bojovníků 
zahynulých, pro smutnou slrobu dítek jejich, pro lepší budoucnost, 
vlasti zuovuvzkříšená uslyš mls, Bože,“

Následující pak prosby litanií Farského jsou ťriíso z politických 
schůzí a z Národního shromáždění.

To všechno zní spíše jako roubání, než jako modlitba.
Pravdu měl dr. Rádi, když napsal, že církev československá 

povstala z polického radikalismu a že její reformy se vůbec neza
bývají náboženstvím. — Rádi jo odpůrcem katolického náboženství. 
- A právem vytkl jistý delegát, učitel z Moravy, na valném sjezdil 
československé církve, že církev nová nehledí sl nojpřednčjšího svého 
úkolu, totiž náboženství. Jiný pak československý farář dává v „Čos, 
záp.“ svým souvěrcům tuto lekci: „ V prvé řadě musí se mluvili 
v církvi o náboženství — a pak teprve může no mluvili o tom, že 
církev má také určitý a velký význam pro národ. Každá opravdová 
církev musí míti neskonale větší zájem a úsilí o náboženství, nežli 
o národnost.“

Ody dob apoštolských posvěcuje církev katolická národy. Posvě
covala Žida, Reka a Římana. Zcivilisovala Germána a Slovana, zkro
tila sveřepého Maďara. Vychovala mučedníky a vychovává jo dosavad, 
v bahně tohoto světa vypěstila bělostné lilie a pěstí jo dosud. Ro
dilí protestanté, unošeni jejími svátostmi a okouzleni jejími obřady, 
vrátili se na lůno její a našli tam klidu duševního, jehož jinde 
marně hledali.

H s H
M. ď Herbigny.

Postarejme se Rusům o katolické ruské 
kněze!

Výchova katolického kněžstva pro Rusko, — Myšlenky 
a zkušenosti 20. století.

Z francouzského přeložil Josef 11tit.
(Dokončení.) 

Eduard St.........
Trofim nebyl nejstarší z ruských theologů. Jejich předsedou 

dle stáří byl Eduard St......... Vynikající tento konvertita, vysoké
a hubené postavy, narodil se 1857 z rodičů luteránských. Chodil do 
vojenské školy, stal se poručíkem a oženil se s luteránkou tak zbož
nou, jako byl sám.
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Když se jim narodilo první dítě, dostali přímou radu, aby je 
dali pokřtít po pravoslavnu, chce-li vůbec otec postupovati u vojska. 
To se ovšem rodičům nelíbilo. Měli před sebou náboženskou otázku, 
a to naléhavou: za nic neprodají svého svědomí a tím méně svě
domí svých dětí. Jejich modlitby, pokusy ba i rada jejich pastora 
přivedly je ke katolickému knězi polskému, který pokřtil jejich dítě. 
Tuto odvahu nemohly zákony ztrestat!: z rodičů dítěte nebyl žádný 
pravoslavný, a proto mohli dle carských zákonů přestoupiti ke které
mukoli vyznání. Ale poručík St..........nemohl po tak sebevědomém
skutku pomýšleti, aby zůstal u vojska. Kněz, který pokřtil jejich 
dítě, poskytoval jim dále svých služeb, i odřekli se luteránství, aby 
vstoupili do církve katolické. Mladý důstojník se poděkoval, a oba 
složili r. 1883 katolické vyznání víry.

Hned po prvním sv. přijímání pocítil Eduard St..........najednou
tisilovnou touhu státi se knězem. Touha zdála se být! nesplnitelnou. 
Skoro třicet roků potrvala v duši tato snaha a nic nenasvědčovalo, 
že se kdy splní. Rodiny přibývalo. Otec měl dosti dobré postavení 
jako inspektor jistých městských podniků v Petrohradě, ale měl dosti 
starostí, kam s dětmi. Starší se konečně oženily a otec se rmoutil, 
že žádný z jeho synů se nestal knězem. Několikráte svěřil se svému 
zpovědníku se svou bolestí a touhou. Jeho zpovědník byl vynikající 
kněz, ředitel velikého katolického latinského semináře, František 
Karevic, Litvan, který se stal biskupem v Kovně na počátku r. 1914. 
Dávno již radil svému kajícníku, aby trpělivě čekal a modlil se. 
Jakmile se, nevím už jak, dověděl o jistém útulku, kde se mohli 
konvertité Rusové připravovali na kněžství východního obřadu, o- 
známil to hned svému kajícníkovi. Ten byl nemile překvapen, nebot 
nikdy nepomyslil na východní obřad. Od své konverse přidal se 
s celou rodinou k latinskému obřadu, který jediný byl v Rusku do
volen. Toto skutečné postavení nikterak nerozhodovalo o otázce práva; 
nebylo formální volby obřadu; ta byla vždy ještě dovolena, když 
se odřekl luteránství v Petrohradě. Zpovědník mu tedy radil, aby 
začal studovati theologii: jestli se v povolání upevní, může se roz- 
hodnouti pro východní obřad před svěcením.

Se souhlasem své ženy a povzbuzením zpovědníkovým odjel 
Eduard St......... . tehdy již dědeček, na západ, aby si sedl do škol
ních lavic. Netřeba připomínali, jaké bylo k tomu třeba odvahy. 
Gymnasijní studia ukončil v Petrohradě 1875. Dáti se nyní do la
tiny opuštěné před 40 lety, poslouchali přednášky konané vesměs 
latinsky, po celé hodiny být i ponořen do abstraktního studia, k tomu 
bylo třeba hrdinské mysli, ale St..........neochaboval ani chvíli.

Místo útulného a pohodlného rodinného života poznal život 
přísný, povinnost velmi časně vstávati, podrobili se dennímu po
řádku a odloučenost srdce od světa. Ani ve chvílích oddechu a na 
procházkách nechápali jeho spolužáci, že nebyl nadšen pro jejich 
obřad jako oni. Jeho trpělivost a ctnost neochabla ani na okamžik, 
naopak, ještě povzbuzoval jiné, když se jich občas zmocnily tesknice. 
Krásný to příklad ctnosti prosté a opravdové. Nebylo pochybnosti, 
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že jeho povolání apoštolské jo pevné a opravdové. Listy joho ženy, 
plné hluboce křesťanského ducha, povzbuzovaly jej, aby pokračoval.

lddenní velikonoční prázdniny 1914 ztrávil v Petrohradě ve 
své rodině. Tenkrát naposled viděl svou ženu. Když odjížděl z Petro
hradu ‘20. dubna 1914, byla úplně zdravá a odevzdala mu s jemnou 
pozorností velikou podobiznu Pia X., aby byl papež v ruském domě 
des Saints Anges zobrazen na rytině a v rámu pocházejícím z Huška. 
Za několik neděl dostal ubohý student, skoro šodosátlletý, telegram 
od dětí, že našly ráno matku mrtvou. Držela v rukou růženec, který 
jí přinesl manžel ze západu na velikonoční svátky. Na stole ležel 
dopis, začínající obvyklé rodinné thénia, vylič,lijící naději, že se 
shledají u Boha a blahý mír, jakého požívají ti, kteří se opouštějí 
pro Boha a pro nebo.

Eduard ihned odjel, dorazil na pohřeb a mohl vložit! do rukou 
nobožčiných krucifix, který dal posvětit! na západě.

Blížil se červenec a konec školního roku. Návrat byl určen až 
v září, ale válka jej zamezila na vždy. Jakmile hrozilo nebezpečí 
války, St..........žádal, aby mohl ihned no vrátit!, aby jeho ordimi.ce,
určená na červen nebo červenec 1915, so znovu neopozdila, po tuk 
dlouhém minulém čekání. Joho dopis byl Němci zachycen a došel 
až za mnoho měsíců, naleznuv mimořádně milost u ccnsury. Věděl 
jsem, hned jak válka začala, žo vzácný tento člověk dokončil stu
dia v Rusku: Mgr Karovič ho as! přivábil do své diocéso kovenské 
neb aspoň vysvětil ho pro latinský obřad a použil ho v době hrozné 
bídy, kterou uvalila na Rusko válka a pak revoluce. Nic nemohl# 
býti více vhod této dobré duši, (Cestovatelé tvrdí, žo již odešla, aby 
přijala v nebi svou odměnu, ale nemohli uvósti okolnosti joho smrti.

Solověv měl na něho mnohem menší vliv než na ostatní theo
logy ruské, jichž byl druhem. Narozen jen 4 lota později, než veliký 
myslitel, vstoupil o 10 let dříve do katolické církve než on. Spisy 
Solověvovy měly na něho přece aspoň dvojí účinek; udržovaly jeho 
touhu po kněžství, i kdyby bylo se rozhodnout! pro východní obřad 
a nadchly jej horlivostí apoštolskou pro duchovní dobro jeho vlastí. 
Jeho duše zvláštní touhou se nesla po rozjímání; plná ducha víry 
obětovala sladkost svých modliteb, aby se mohla věnovat! studiím 
bohoslovným — skoro o 60 letech — a připravovat! záchranu, 
druhých duší na Rusi.

Nikolaj Lvovič Tr . . . .

Poslední host v domě des Saints Anges, o kterém se zmíním, 
byl naopak přímým výbojem Solověvovým, konvertita jeho spisů. Ni
kolaj Lvovič Tr......... narodil se r. 1885 v Petrohradě a po stu
diích středoškolských věnoval se novinářství. Chodil do právnických 
přednášek na universitě a zároveň psal zvláště o otázkách nábožen
ských. Jeho hloubání přimělo jej roku 1909 k tomu, aby studoval 
spisy Solověvovy, zatím, co filosofické společnosti carské _a svobodné 
se chystaly r. 1910 okázale osJaviti 10. výročí jeho smrti. Četba 
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těchto knih byla příčinou nového pátrání a styky s visitátorem 
polských klášterů kapucínských dovršily dílo milosti. Když byl při
jat do církve, jeho matka vdova požehnala mu na cestu na západ. 
Sama nemínila se státi katoličkou, ale souhlasila s tím, aby její 
nejstarší syn docela se oddal své víře. Syn měl úmysl přivésti do 
církve svou matku, bratra, sestry a jejich rodinu. Byl nadán znač
ným darem, vysvětlovali prostě, klidně a přesvědčivě; jeho slovo 
zanechávalo dojem. Vrátil se do Ruska právě před válkou a přijal 
od kteréhosi katolického biskupa svěcení, ale nevím, za jakých okol
ností ani kterého^roku.

Za rudého teroru.

Žijí ještě tito ruští theologové? Již mnoho měsíců nic o nich 
neslyšeti. Před válkou bylo možno všem vrátiti se do Ruska. Jeli 
tam ovšem na prázdniny a mínili se odtamtud vrátiti na kouec 
září s některými druhy, kteří se dali zapsati a které už dávno znali, 
anebo, které měli zkoušeti.

Dva z nich, vykonavše ve Lvově 8denní duchovni cvičení, pro 
nikli až do Cařihradu a byli tam vysvěceni na kněze: Gleb Jev- 
geuěvič V.........a Trofim Ivanovič S........... Na konci července 1914
dorazili do Petrohradu, kde měl Gleb štěstí podati Tělo Páně své 
matce, která konvertovala několik roků po něm. Za války Nikolaj 
Lvovič Tr......... byl též vysvěcen na kněze. Nemám podrobných
zpráv o jejich postavení a o jejich činnosti v letech 1914—19191).

Za rudého teroru jeden z nich přijel do Kijeva; viděl v Petro
hradě umírali mnoho svých bývalých druhů z university. Jedni byli

i) Od začátku dubna dostal jsem několik zpráv, ale ještě příliš neurčitých. 
Na,velikonoční pondělí, 5. dubna 1920, právě v den, kdy tento článek vyšel 
v Étudcs, dostal jsem konečně od Trotima Ivanovice dopis, první od konce 
července 1911 Oznamoval, že z jeho druhů jeden jistě zemřel, Nikolej Lvovič 
Trage, nejmladší ze skupiny: zemřel hladem. Překládám některá místa jeho 
dopisu: „Byv vysvěcen na kněze v Cařihradě v červenci 1914, vrátil jsem se 
do Petrohradu. Přišel jsem tam právě v dobu, kdy kněží slovanského obřadu 
byli vypovězeni na Sibiř. Nesměl jsem dáli poznati se jako kněz; stal jsem se 
dělníkem na dráze (tehdy mu bylo 55 roků) a při dovozu dříví po železníci 
měl jsem vhodnou příležitost vykonávali kněžský úřad. Tak jsem působil až do 
první revoluce. Po pádu Kerenského odešel jsem z Petrohradu na bílou Rus.* 
V jedné farnosti, která neměla kněze, přivedl mnoho věřících k jednotě církve, 
ale za neobyčejných obtíží. Odtud dostal se na začátku března do města, kde 
byla pošta a prosil jistého kněze, aby mu pomohl konati za půl šestá roku 8denní 
duchovni cvičeni a skončiv je psal svůj list 25. března. Chtěl se odebrati do 
krajin hrůzy, kde prostředník, kterému jsem hned poslal svou odpověď, nemohl 
mu ji doriůiti .Velice rád bych," dodal, .Vám vypověděl osobně, co nemohu 
napsali v dopise Ale má touha se nese dál a výš. Rád bych byl v Římě, 
políbil nohy svátého Otce papeže a popsal mu stav církve v nynějším Rusku, 
zvláště stav naší svatě Církve východního obřadu a pronásledování, která zakouší...

O Glebu Jevgeněviči psal jiný svědek, 16. května 1920, přišed do svobodné 
země: .Viděl jsem V... na počátku března. Byl v civilu, což je nyní nutné .. . 
Posílá Vám po mně pozdrav. V zimě trpěli velikou nouzi.. .*

Tedy dva z těchto kněži žili ještě v březnu 1920. Neznámo, co se dále 
přihodilo.
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pobiti, druzí zahynuli hladem. Inteligence podezřelá z vlažnosti 
k bolševictví dostávala denně 25 gramů potravy! Kněz onen mohl 
smířiti s církví mnoho těchto vzdělanců, dosti věřících, takže žádali 
před smrtí o sv. svátosti. Chtěli je přijati dle svého národního obřadu, 
ale od katolického kněze. Tento apoštolát vykonával v Kijově do 
září 1919. Jako v Petrohradě, tak i v Kijově vstupovali do církve 
kněží vysvěcení v pravoslaví. Mnohým se tak konečně splnilo dávné 
přání; jiní vidouce zkázu státní církve, uznali, že Kristus založil 
církev na Fotrovi a ne na vždy pohyblivém písku ustanovení lidských. 
Zdá se, že vzpomínka na Solověva často se mísila do díla milosti, 
která připravovala tyto konverso nezávislé na nijakých lidských zá
jmech.

Vyjmenoval jsem dvanáct kněží katolických 1), sloužících staro
slovanským obřadem po roco 1905. Co zůstalo z tohoto somono? 
Snad všechno zahynulo, tolik bylo vraždění, strašných hokatomb I 
Jistá kijevská dáma tvrdí, že pouzo v Kijově a. v okolí bylo za
střeleno 39.000 osob od března do září 19192).

Po ústupu Donikinově se popravy zdvojnásobily v prosinci 1919 
a na začátku ledna. Vězňové, přivádění se všech stran, byli popru- 
vování hromadně pro pouhé podezření ze zločinu, neboť, so před
pokládalo, že jim nechutná vláda sovětů. Ale v plánu Prozřetelnosti 
hynou semena jen proto, aby připravila budoucí žně. Krov zúrodní, 
jak doufáme, ruské země, mnoho duší, které zůstávají vysoce schop
nými šlechetnosti. Schází jim jen, po Čem toužili vždy všichni upřímní 
přátelé IluBka, totiž vychovatelé. Solověv říkával: obnova lluska vy
žaduje vychovatelů, ale pravé vychování nikdo mu nedá, leč veliká 
škola uctivosti, církev katolická.

Pohled do budoucnosti.

Vlivní Husové měli by přemýšlet! o těchto pravdách. Měli J)y 
si jich všímati i všichni lidé západu, kteří mohou spolupůsob!ti 
v tomto díle Božím, tak drahém Benediktu XV. Rozličné ústavy

1) Laskaví dopisovatelé oznámili mní, že Ještě dva konvertité byli za války 
vysvíceni na kněze: Aleksandr Sipjagin, člen dumy, který konvertoval po smrti 
své ženy. Studoval bohosloví v Innomostí a v Římě. Patří do dlecése saratovské. 
Přijel do Cařihradu sloužit ruským zajatcům dosud nepropuštěným a zůstává tam 
dobrovolní, aby konal u svých krajanů duchovní správu.

Diodor Kolpinskij dokončil po konversi svá studia v Římě na gregorlánské 
universitě. Byl vysvěcen na kněze východního obřadu roku 1916 a bydlí teď 
ve Vilně, vytrpěv mnoho v bolševickém ráji.

2) ,39.000 osob, mužů, žen a dětí, napřed mučeno, pak postříleno. Tito 
nešťastníci byli mučeni a postříleni v zahradě Sadové ulice. Zůstaly tam mučed
nické nástroje, mozky a mrtvoly, všecko na hromadě. Je to hrozné ..." Jiná 
dopisovatelka přidává tyto podrobnosti: „Popravíšté bylo v zahradě Sadové ulice 
č. 2. (dům Radziviliův): garáž proměněna v mučírnu — muky hrozné, zvířecí, 
ďábelské. Za jediný den popraveno tam 129 obětí, které sl nanřed musely vy
kopat hrob a tam je zahrabali rychle, zohavené, mnohé ještě živé, těžce od
dychující a běželi ke druhým. Tato zahrada, která se atala komorou na maso, 
šířila tak hrozný zápach, že obyvatelé té čtvrtí opustili svá obydlí a odešli 
do Podolu, Židovské Čtvrtí kijevské. 
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církevní, nemocniční a vychovávací najdou v Rusku nesmírné půso
biště, nejzanedbanější na světě. Uplatní se tam každá podnikavost. 
Kdyby každý ústav si umínil, že tam založí jen jeden dům, jak veliké 
by byly naděje! Všichni by měli co dělat: nemocnice, dívčí pen
sionáty, školy všeho druhu, domy Dobrého Pastýře, noční útulky, 
cestovní lékárny, katechisté, návštěvy nemocných po domech. Všecky 
způsoby života rozjímavého a lesk služeb Božích by přilákaly zbož
né duše.

Nejnaléhavější práce jest doplnění katolického kněžstva východ
ního obřadu, což bude vyžadovati ovšem času. Proto jest třeba dáti 
se do práce hned. K tomu třeba dobrodinců. Vůdcové duší mohou 
pro to udělati mnoho. Ujímajíce se křesťansky ruských uprchlíků’), 
které jim Prozřetelnost přivádí, najdou mezi nimi takové, kteří pro 
své spolupůsobení s milostí Boží mohli by se státi užitečnými ná
stroji milosrdného Boha. Zasvěcujíce se Kristu a Jeho církvi stali 
by se Rusové nejlepšími znovubudovateli své vlasti. V pravdě a 
v kříži našli by pravou svobodu a spásu.

a a a

>) Na počátku června 1920 utvořila se v Paříži společnost Les amitiés 
Jranco-russcs (Ruskoírancouzské přátelství). Presidentem jejím jest generál Pan 
a jest jejím účelem přátelskou prací projevovali Rusům přátelství a sympatie, 
které by jim zachovaly a posílily mravní energie (čl. 2. stanov).

Účelu ’oho se snaží dosáhnout!: 1. sekretariátem informačním a umísťovacím, 
2. snahou o výchovu ruských dětí, aby nynější uprchlíci mohli poskytnoúti svým 
dčtem vzděláni a vychování přiměřené dřívějšímu postavení rodiny, 3. veřejnou 
činností, která by budila Rusku a obětem bolševictví sympatie, 4. četbou, shro
mážděními a rozhovory (čl. 3.).

Aby pomáhala napravili spoustu mravní a pozvedla národ, chce společnost 
hledali po Francii nezištné spolupracovníky ruské obnovy, Francouze i Rusy. 
Clíce, aby co nejdříve ústavy charitativní, nemocniční a výchovné poskytovaly, 
i v Rusku samém, co nejvíce pomoci obětem války a revoluce: útulky pro starce, 
nemocnice, útulky mládeže a zvláště vzorné vyučovací ústavy všech stupňů (čl. 4.).

Pan Noulens, bývalý vyslanec v Petrohradě, maje snahu podporovati všecko, 
co by udržovalo spojení Francie s Ruskem a uznávaje důležitost této snahy 
vzhledem na činnost Angličanů a Němců, přijal místo prvního místopředsedy 
společností. Princ Louis de Broglic, jejž poutá k Rusku krev Mikuláše a vzpomínky 
na styky jeho rodiny s paní Svačinovou, odložil svou skromnost a přijal na 
snažnou žádost valné hromady místo druhého místopředsedy.

Sekretáři jsou: kanovník Beaupin, plukovník ruské carské gardyAučulin a 
velitel Lián de Kcrgorze. Přijímají přihlášky členské a korespondenci v místnostech 
spolku nte Garanciére 3, Paris, Víc. Zakládající členové platí 500 franků nebo 
víc, přispívající 100—499 fr a činní xO—99 fr.

Pokladník spolku pan West z ministerstva financí, předseda francouzské 
mise pro Rusko, pošle stvrzenku za každý příspěvek.

Společnost přijímá též přátele, kteří" nic neplatí, ale zavazují se prakticky 
projevovati přátelství k Rusům pracujíce dle prostředků již naznačených. Vyučovací 
ústavy všech stupňů ať úřední nebo svobodné mohou velmi úspěšně podporovati 
dilo, jehož důležitost národní a náboženská jest uznána a povzbuzována od 
nej povolanějších autorit Svatá Stolice schvaluje a žehná přijímání dětí ruských 
uprchlíků pravoslavných do všech katolických ústavů.

Kdo by chtěl zvláště podporovati dílo výchovy katolického kněžstva pro 
Rusko, oznam laskavě svou adresu autoru této brožury. (Monsieur ď Herbigny. 
Enghien. 7 rue St. Augustin. Belgie.)
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Dr, Fr. Stelís a Fr. Terseglav.

Svatá Rus,1)
Myšlenky o sblížení ruské a katolické církve.

Přeložil Fr. Pechušktl.’)

Ú vod.
Revoluce osvobodila ruské kulturní síly v mnohonásobném ohlodu. 

I církev po staleté porobě dožila se osvobození z rukou caosaro- 
papismu. Zároveň s jinými ustanoveními carské Rusi přestal oxInI,ováti 
starý sv. synod a církev přece jednou mohla, znovu uvažovat), jak 
by předem sama urovnávala, samostatné svoje poměry. Sou o církevním 
sněmu jako o nojvyšáí autoritě v církevních a náboženských otázkách 
mohl se konečně přece jen splnili, kdjž byl v létě r. 1917 do Moskvy 
sezván všeruský církevní sněm, který si zvolil za vňoruskóho patri 
archu Tichona moskevského. Pozorovalo se již při té příležitosti, 
že se ve výborech často hovořilo i o katolické církvi a o poměru 
pravoslavné církve vfič.i ní a že se poukazovalo dokonce 1 na její před
nosti. Současně ve „Slovu .listiny" vyňel článek kteréhosi pravo
slavného protojereja, jenž rozvíjel zajímavou myňlenku, že mtdoňol 
čas, jenž vyžaduje, aby se katolíci, pravoslavní i jirotostanté sdru
žili k společnému boji proti protikřésťanství.

Na podzim téhož roku následovala druhá fáso ruské revoluce: 
vítězství bolševismu. Bolňovismus přinesl ruské církvi množství útrap,

') Tyto články jsem napsal většinou na základě rozmluvy n Fr. Tcrsccltivetlt, 
s nímž jsem obcoval 3 měsíce v Jekatčrlnburku, středisku malskčlio kovověno nrů- 
myslu. Jeho myšlenky a závěry doplnil jsem místy samostatnými postřehy na základě 
pětiletého pobytu na Rusi. Myšlenka je většinou (zvláště co se tkne boliosloviič 
stránky článků) Terscglavova, kdežto mou Je pouze styllsace, takže veškerá 
zodpovědnost za způsob a sestavení padá na mne; avšak co se tkne podstatně 
význačných míst, doufám, že jsem názorů a myšlenek Tcrseglavových nikdy ne- 
zkřivil. Články „Mužíkova filosofie“, „Křesfansk-odemokratícké hnuti na Rusi," 
.Duchovní vzdělání kněžstva' a 3. oddíl článku „Církevní a náboženský život 
na Rusi" (Církev a škola) jsou úplně z péra Terscglavova, který je napsal ruský, 
já pak jsem je přeložil do slovlnšliny pozměniv místy sloh. Dr. Fr. Stélé

2) Poznámka překladatelova: Veliká myšlenka sblížení ruské a řecko
katolické církve našla ve 2 katol. laických Slovlncích, Terseglavovl a dru Stélé, 
tak povolané tlumočníky, že celá jlhosl. katol. veřejnost se zvláštní radostí a 
s uspokojením přijala jejich nejprve postupně ve „Slovenci“ a pak knižně uve
řejněné názory o té otázce, jež v důsledku válkou a ruskou revolucí změněných 
politických a kulturních i církevních poměrů v nejbližší době kategoricky bude 
se dožadovali uspokojivého rozřešení a ukáže zároveň, najde II veliká doba na 
obou stranách i dosti velikých mužů, kteří by ji pochopili a dle toho prozatím 
aspoň cesty urovnávali k dosažení velkolepého cíle. Naše vlastní české Informace 
o ruských církevních poměrech jsou I přes to, že v poslední době tolik našinců 
prodlévalo na Rusi, tak kusé a stranické, naproti tomu pojednání toto, napsané 
ještě za doby Kolčakovy pro širší veřejnost, tak bohaté na bystré postřehy a 
vzácné pokyny, že nemohl jsem si odepřít!, abych ji se svolením P. T. redakce 
„Věd. knihovny nár. osvěty“ v Záhřebu nepředložil I naší čsl. katol. veřejnosti 
v době zvýšeného cyrilometodějského ruchu a pochybených snah o navázání 
styků s pravoslavnou církví na jiné straně. 
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jichž ona do té doby neznala, ježto zaujal úplně protináboženské a 
ovšem i proticírkevní stanovisko. Celá řada biskupů a duchovních za
platila životem smělost, opovážili-li se povstati na obranu církevních 
svatyň, anebo náboženských zásad proti násilí a zneuctívání. Tato 
doba nového mučednictví působila však na zodpovědné a laické kruhy 
v tom smyslu, že s jedné strany přišli k přesvědčení o potřebě 
organisované veřejné práce kněžstva i věřících a na druhé straně 
pocítili upřímnou potřebu podpory v lépe organisované a politicky 
i kulturně silnější západní církvi. Otázka sblížení obou církví stala 
se v těch kruzích zajisté populární. .lak vím z rozhovoru s Terse- 
glavem, jsou pro to sblížení 3 vážení biskupové; jsou to: Andrej (ve 
světském životě kníže Uchtomskij). biskup ufský, (Ufa, město na 
jižním konci Uralu); Grigorij, biskup v Jekatěrinburku1); a Sylvestr, 
arcibiskup v Omaku, prozatím, dokud je Sibiř odtržena od spojení 
s moskevským patriarchou a s církevním sněmem, představený ruské 
církve v osvobozeném dílu Rusi, kde uznávají Kolčakovu vládu.
V Omsku působí u Kolčakovy vlády t. zv. „Cerkovnoje pravljenije“, 
jež je úplně v církevních rukou; ale jsou v něm i laici. Ono pů
sobí jako nějaká dočasná náhrada moskevského církevního synodu, 
dokud 8 ním není žádného spojení. Jaký duch vládne v tomto „pra- 
vljeniju“ 8 ohledem na sblížení, dokazuje nám skutek, že se omský 
arcibiskup Sylvestr obrátil okružním listem nejen na pravoslavné 
patriarchy, nýbrž i na římského papeže. V listě tom podává zprávu 
o útiscích, jež zakouší ruská pravoslavná církev od bolševiků a 
prosí o jeho pomoc. 24. února 1919 přijal Sylvestr odpověď Bene
dikta XV. Text přinášíme dle časopisu „Ruskaja Rječ, č. 46 (1919 ), 
N. Nikolajevsk.“ Odpověď zní: „Jsme velmi povděčni Vaší M. za 
list, který jste nám poslali, a projevujeme srdečnou soustrast pro 
vašo těžké osudy a obavy, o nichž hovoří váš list. Jako náměstek 
Toho, jenž je knížetem pokoje, vysíláme k nebesům horoucí mod
litby za to, aby mír a spokojenost co nejdříve zavládly na Rusi a 
je provázela veškerá útěcha a nebe-iká pomoc, za niž se slzami 
v očích prosíme. Papež Benedikt XV.“ Důkazem, jak se „církevní 
správa“ v Omsku zajímá o tázku smíření obou církví, je rovněž 
skutečnost, že Terseglav po dohovoru s jekatěrinburským biskupem 
Grigorijem a s některými jinými vyššími pravoslavnými kněžími 
poslal téže správě memorandum, v němž vykládá svoje myšlenky 
o možnosti takového smíření.

V únoru 1919 byla v Tomsku pravoslavná misionářská schůze.
V sezení dne 28. února vystoupil tam s pozdravem katolický kněz 
Demikis (dle jména asi Litvín), jenž upozornil na skutečnost, že 
by sdružení pravoslavné a katolické církve přineslo ohromný užitek 
v boji s atheismem. (Ruskaja Rječ, č. 46 (119), 5. III. 1919 Novo 
Nikolajevsk).

Jak pod těžkými ranami, jež dostává pravoslavná církev od bol-

t) Dle novinových zpráv usmrtili ho bolševici při dobytí Jekatěrinburku 
na jaře r. 1919.
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ševismu don co den, prodírá se ztijisté čím dálo tím hlouběji pře
svědčení, že takové sblížení jo potřebné i možné, dokazují zejména 
projevy Grigorija, biskupa jakatěrinburského, jak mi jo sdělil Tor- 
séglav. Tak mu na př. kdysi řekl Grigorij, že pravoslavní čekají 
pouze na nějaký krok, jejž by za tím účelem učinili katolíci, ježto 
s jejich (pravost) strany roztál všechen led. Při tom zdůraznil, že 
o primátu jako takovém nechtějí ani slyšeli, rádi by však přiznali 
papeži název „biskupa starobylého města 1'líma“ („jeplskop drovntivo 
goroda Riiua“) a „nástupce na stolci blaženého prvoapoštola Petra“ 
(„nasljednik na kafedrje blažennavo prvoapoštola Petra.“ >).

Na základě jiných rozmluv s biskupem (Irigorijom a s jokatě- 
rinburskýini i jinými váženými kněžími pravoslavné církve z jeho 
okolí Terseglav myslí, že by římskému papeži přiznali ještě také 
primatus honoris, zatím co žádají, že by on musel přižnuti patri
archovi jurisdikční právo v jeho područí.

Tato úvodní slova, jimiž jsem chtěl ukázali, jak so po revoluci 
a zejména pod vlivem útrap, jak je zavlnilo bolševické pronásledo
vání, obracejí oči pravoslavných i mimoděk na západ ke katolictví 
vzorně organisovanému, uzavírám význačnými slovy jekutěrlnbur- 
ského biskupa Grigorija, jak ml jo doslovně uvedl Terseglav: „Dnes 
po té hrozné katastrofě vše se sdružuje: socialisti podpírají vlády, 
proti nimž dřívo bojovali; sdružují se nepřátelské národy a strany, 
a proto je s druhé strany třeba, aby se i církve sdružily za účelem 
společné práce.“

Práce Fr. Terseglava.

Bývalý redaktor „Slovence" Fr. Terseglav, jenž už 4 letu žije 
v Rusku, nejprve jako zajatec, po českém vystoupení proti'bolševikům 
jako podporučík u majora Blagotico pluku 8II 8 v (Jeljabinsku, po
tom jako .místopředseda inteligentního střediska Jugoslávské komise 
při české národní radě v Jekatěrinburku a v poslední době jako 
poručík v sibiřské armádě diktátora Kolčaka, zajímal se po celou 
tu dobu o ruský kulturní, zvláště však o náboženský život. Jako 
zajatec zabýval se theoreticky ruskou církevní otázkou, a když puk 
vstoupil do protibolševjcké organisace, chopil se též praktické práce 
a všude, kde se mu naskytla příležitost, pokoušel so slovy i skutky 
působiti ve smyslu ideí, jež u nás propaguje Apoštolát sv. Cyrila 
a Metoděje.

Svou praktickou práci začal Terseglav po českém převratu 
v létě r. 1918 v Čeljabinsku, kde žil jako podporučík pluku 8118

i) Mám dojem, že jsou zmíněné snahy ruských pravoslavných kruhň a fak
tická situace, v níž se ta otázka nachází, už známy kompetentním místům na 
západě a že pod vlivem těch snah styíísována byla též papežova odpověď Syl- 
vestru omskému. Že jsou na západě dosti informováni o faktické situací a mož
nostech z ní plynoucích, o tom mě přesvědčila také kniha Dr, Grívce .Pravoslaví“, 
v níž se základní myšlenky místy neočekávaně shodují s myšlenkami Tcrse- 
glavovými.
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a kde byl v úzkém styku s tamějšími církevními i politickými 
kruhy a s některými Členy nové protibolševické vlády osvobozené 
Rusi. V soukromých rozhovorech při každé vhodné příležitosti pátral 
o poměrech kněžstva i inteligence, hovořil s nimi o obou církvích, 

o společných zájmech a potřebách a vypravoval mi, že našel velmi 
mnoho inteligentů, zvláště laiků, kteří se dali přesvědčiti o potřebě 
sjednocení. Rozmlouvaje o našich světcích nabyl přesvědčení, že je 
jim nejbližšfm a nejsympatičtějáím sv. František Assiský; proto má 

Msgr. Mich. Mirov, sjednocený bulharský 
arcibiskup v Cařihradě.
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za to, že by propaganda mající za úkol soznamovrtní 8 takovými 
katolíky, jako jo tento světec, mohla velice prospět! práci o sblížení 
obou církví.

Jak dokonce i ruské církevní kruhy přístupny byly jeho ideám, 
dokazuje nám nejlépe skutečnost, že ho v měsíci červnu 1918 do
konce vyzvaly, aby převzal redakci nově založeného pravoslavného 
duchovenského listu „Sovromjennyj Svjnňčonnik’4 (Kněz v době pří
tomné). List ten vydávali se rozhodl „Sojuz potreblteljskih tova- 
riščevst“ (Svaz konsumních spolků) v Čoijabinsku. Ale ve Svazu 
byly toliko peníze a dobrá vůle, kdežto k ruce neměli ani jediného 
pravoslavného theologa, jenž by mohl list, ten věsti. Proto obrátili 
se na absolvovaného katolického theologa Torsoglava, jenž ve jménu 
ideo, jež mu byla tak na. srdci, s radostí přijal ten úkol. Bohužel, 
list záhy zašel; vyšlyt toliko dvě Čísla.

V téže polovině roku byl v Čeljablnsku jakýsi katolický boho- 
slovec, dle všeho asi Polák, jenž uspořádal přednášku o unii. Byl 
velmi mlád, nepatrného obzoru a pln předsudků, jichž se při takové 
práci musí člověk co nejdříve zhostili. Člověk ten svým vystoupením 
více pokazil než prospěl, poněvadž lidi bez potřeby jen rozčilil. 
Někteří ruští přátelé Terseglavovi prosili tohoto, aby ijm no vy
jádřil. A tak i on v měsíci červenci 1918 uspořádal v Čoljabinsku 
dvě přednášky o té otázce. Většinu přítomných tvořili laici, kteří 
se velice zajímali o otázky, jež se tu řešily, zatím co větší část 
kněží odporovala, ačkoli se řečník vyhýbal všemu, co by mohlo vy
provokoval nepotřebné debaty, a proto ve svých vývodech polemiku 
úplně potlačil. Divného toho rozporu mezi laiky a nižším kněžstvem 
pravoslavné církve vinna je nevzdělanost a nevědomost ruského 
nižšího kněžstva, za což jo zodpovědná v prvé řadě stará ruská 
vláda, jež organismů kněžských semináři! vedla „zúplna v komisním 
duchu“ (snad by bylo lépe říci „v erárním“. Rusové říkají kazjonnyj 
od kazna = státní pokladna).

Záhy naskytla se Terseglavu příležitost, přijití do styku se živly 
nám nakloněnými v jiném městě Ruska, v IJfě, v jižní části Uralu. 
Tam totiž sezvali v létě r. 1918 bývalí poslanci všeruského ústa- 
vodárného sněmu, jejž byli v lednu 19J 8 rozehnali v Petrohradě 
bolševici, tak zvané „gosudarstvennojo sovješčanije“ (státní rada), 
jež měla organisovati novou zodpovědnou vládu pro Rus, jež byla 
od bolševiků osvobozena. K těmto poradám byli pozváni rovněž 
zástupci Cechů jako vůdců osvoboditelského hnutí na Rusi a zástupci 
Jihoslovanů jako jejich spojenců. Jako jeden mezi jiboslovanskými 
delegáty fungoval rovněž Tersaglav. IJ fa je však stolním sídlemnej- 
agilnějšího a nejpokrokovějšího mezi všemi ruskými biskupy, Andreje 
ufského, jenž se ve světském životě zval kníže Uchtomskij. Tento 
biskup svého času byl jediným církevním knížetem, jenž cítil dosti 
morální síly, aby už za carského režimu otevřeně bičoval slabé 
stránky policejní vlády i ve veřejném i v církevním životě. Tento 
muž zná dobře západoevropské katolické i. protestantské náboženské, 
politické a kulturní organisace a pokouší se, aby jejich působení 
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přizpůsobil ruským poměrům. Znal už dříve i slovinské organisace 
a třídy i dr. Kreka a dal se o tom obšírně poučit! Terseglavem. 
Několikráte vyslovil přání, osobně prohlédnouti si naše organisace 
ihned, jakmile se urovnají dopravní poměry. Jeho práce je poněkud 
podobna křestansko-sociální práci dr. Kreka. Po revoluci postavil 
se muž tento v čele reformního hnutí v ruské církvi. Celým srdcem 
zastává se rovněž idee kulturního sdružení západní a východní církve 
a — horribile dictu pro onoho, jenž by byl pravoslavným šovinistou 
— spolupracuje při paralelních podnicích katolického kněžstva. 
Toto kněžstvo má na štěstí právě v Ufě své nejlepší zástupce, neboť 
snaživý katolický duchovní, jenž by svou situaci dostatečně porozu
měl, na Sibiři je bílou vranou. Tak je tam kněz Grabowski, který 
založil v Ufě prvou katolickou stranu na Rusi. Vydává rovněž svůj 
list „Hristijanin“ (Křesťan), jejž redikuje konvertita Kus Vladimír 
Zekin. Vydávání toho listu podporuje rovněž biskup Andrej. Též 
o otázce sjednocení obou církví rozprávěl Terseglav v tom kruhu 
a našel v něm samé uvědomělé lidi stejného smýšlení. Biskup Andrej 
je s ním od té doby ve stálém styku. „Hristijaninu“ sdělil Terse
glav myšlenky katolického laika o církevní otázce. Sám soukromě 
mezi katolíky i pravoslavnými často rozprávěl o křesťanském soci
alismu a prohlásil mi, jak se přesvědčil, že dra Kreka, pokud ho 
znají anebo z jeho úst se o něm dověděli, pokládají vpravdě za 
apoštolského muže. „Hristijanin“ přinesl rovněž Zěkinův informativní 
článek o působení Slovinské lidové strany a s ní spojených kulturních 
a hospodářských organisací.

V říjnu r. 1918 přestěhoval se Terseglav do Jekatěrinburku, 
kdež se pod ochranou československé armády věnoval organisování 
Jihoslovanů. Když pak v lednu r. 1919 přešel do ruských vojenských 
služeb, všechny síly zasvětil opět seznamování ruských kruhů s ka
tolickou církví a jejími organisacemi ve veřejném životě a sondo
vání terénu pro sbližování obou církví. Nejen s laickými kruhy, 
nýbrž i s kněžstvem navázal ihned styky a našel tu opět jednoho 
snaživého člověka křesf.-soc. smýšlení, O. Ignatijeva. člena moskev
ského církevního sněmu a katechetu v Jekatěrinburku. Ten se za
jímal zejména o reformu kněžské výchovy v pravoslavné církvi a 
prosil Terseglava, aby mu, na základě svých zkušeností v katolických 
seminářích narýsoval' náčrt té reformy. Terseglav skutečně také ná
črt vypracoval, ovšem jen pokud se na to pamatoval, ježto neměl 
úplně žádných, tištěných pramenů.

Krátký čas před svým odchodem z Jekatěrinburku seznámil se 
i s jekatěrinburským biskupem Grigorijem, jenž se rovněž živě za
jímal o otázku sblížení církví. V tom smyslu měl Terseglav s ním 
a s některými jinými váženými kněžími v Jekatěrinburku více roz
mluv. Jeho myšlenky o možnosti a potřebě aspoň sblížení, když už 
ne sjednocení, našly úrodnou půdu, zvláště však jeho praktické ná
vrhy, jak by se mělo předejiti k želanému cíli společné fronty obou 
církví. Pod ranami bolševismu stala se ruská církev přístupnou těm 
ideím a proto se může říci, že hovor o kulturním sblížení a vzá
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jemné podpoře ve všech obtížných otázkách, jež hrozí stojná veš
kerému křesťanskému svátu pravoslavnému i katolickému, dnes jo 
na Sibiři na denním pořádku. I arcibiskup omaky Sylvostr, vůdce 
ruské církve v Sibiři, rozehřál se pro tu myšlenku. Proto přívrženci 
Terseglavovi s biskupem Grigorijem mysleli hned, že nadešel čas, 
dotknouti se té otázky i na úředním místě. Poradili tudíž Terso- 
glavovi, aby sestavil o té otázce memorandum a předložil jo k pro
jednání církevní správě. Terseglav skutečné také memorandum to 
předložil, ale jaký byl jeho osud a úspěch, není mi známo, poněvadž 
v tu dobu opustil ruskou zemi.

Memorandum biskupům, kněžím 1 laikům vyšší církevní 
správy pravoslavné církve na osvobozené Rusi v Omslui.

Poněvadž mne vede upřímná touha prospěli práci vo prospěch 
sblížení a smíření římskokatolické církve s východními pravoslavnými 
ruskými církvemi mi prospěch křesťanské eivillsueo, usoudil jsem 
já podepsaný jihosloviinský katolický publicista biskupům, kněžím a 
laikům, členům Východní církevní správy v té části Rusku, jož jo 
osvobozena od sovětské moci, předložili o této pro křesťanský svět 
nojvýznamnější otázce svoje názory, k nimž jsem dospěl, prostudo 
vav církevní postavení na Kuši. Rozdělení křesťanského světa na 
dvě větvo, západní a východní, bylo důsledkem různých názorů y 
o úkolech křesťanství a o stanovisku církve vo světovém státním řádu, 
které již od prvopočátku byly stajony v lůně náboženského svě
domí staré církve. Na východě v duchu stiirohelonského světového 
názoru zakořenila se ponenáhlu zásada státní suverenity pro všechny 
odnože kulturního života a rovněž i pro jelio náboženské projevy 
v církevním organismu; na západě však poznenáhlu převahy iitibyl 
názor o církvi jako o svrchované instituci, jož má věsti člověčen
stvo dokonce i v čistě světských věcech a tvarech veřejného života, 
S tohoto více historického než dogmatického hlediska musíme posu- 
zovati rovněž otázku prvenství římského biskupa, jehož centrální 
význam a bezpodmínečná autorita čím dálo tím více se ukazovala 
a čím dále tím více se rozvíjela, obzvláště při úloze, jakou musela 
liráti mezi západními národy katolická církev, která uprostřed 
zvůle feudalismu a rozvratného zasahování různých horesí ujala 
se urovnání společenského chaosu a zušlechtění obyčejů a křesťan
ské výchovy polobarbarské Evropy. Ostatní dogmatické rozdíly mezi 
*ěma církvemi nemají podstatného významu, ježto jsou důsledky 
kulturního a politického rozkolu v církvi, a připisujc-li se jim vý
znam, je to pouze k vůli dialektice rozohněných bohoslovcíi. Hlavní 
jest, že, co se týče porozumění spasitelské práce Kristovy, mezi 
oběma církvemi nejen není rozdílu v řečeném tvaru dogmatické 
formulky, nýbrž obě na venek představují jeden solidní křesťanský 
názor o světu.

Veliká světová válka, která do základů zatřáda veškerou budo
vou lidské kultury, odstranila také zed, jež se zdvihala mezí vý
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chodním a západním křesťanským světem. Národní nepřátelství 
rozmohší se do nejvyššího stupně mezi plemeny, jež zapomněla na 
nauku Vykupitele, který oduševnil každou cestu a sjednotil ve 
svém mystickém těle všechny národy, přivedlo lidstvo nejpřiroze
nější cestou k tomu, aby opět hledaío vzájemné sblížení a stvořilo 
podklad pro snesitelné mezinárodní bratrství, jež upomíná poněkud 
na myšlenku křesťanského universalismu. Proto mohlo se očekávati, 
že rovněž obě církve, jež mají nyní úkol, aby prohlubovaly to 
bratrství a zakládaly je na nadpřirozených zásadách, pocítí potřebu 
vzájemné pomoci, rozpomenou se na svou původní jednotu a se
znají škodu, kterou jejich rozkol způsobil civilisaci veškerého lid
stva, a že zatouží po sjednocení svých organisatorských í-il, aby 
pro přetvoření, doplnění a směr jak jednotlivých duší, tak veškeré 
státní společnosti staly se životodárnou studnicí Boží milosti,jak jí 
má býti církev Kristova dle své podstaty i významu.

Smíření je tím potřebnější a lehčí, poněvadž podobně jako 
snahy věrných křesťanů o náboženské sjednocení, vzrostly rovněž 
síly mezinárodního materialistického socialismu s jeho pozemskými 
ideami a s tendencí, jež se protiví nadpřirozenému světovému řádu. 
V některých vrstvách lidových mas s probuzením nejhorších in
stinktů ukázalo se nejsurovější neznabožství, zájem pouze o mate- 
rielní výhody a naprosté přezírání ideálních hodnot. Víru v Boha 
známého z evangelií chtějí zaměniti věrou v pouze materielní doko
nalost lidského souručenství anebo v nejlepším případě věrou v jakési 
mystické Nadsmyslno, jehož poměr vůči nám není vymezen žádnými 
absolutními ethickými zákony. Proti tomu mohou obě církve bojo
vat! jedině spojenými silami, odloží-li s hrdinnou obětavostí všechny 
předsudky a obavy, jež se protiví otevřenému věčnému spojení.

Upozorňuji důstojné otce a zbožné laiky pravoslavné církve, 
že názory o uskutečnění toho smíření během posledního století 
v katolickém světě velice se změnily. Myslím, že ani jediný katolík, 
který nehledí na věc úzkoprsé, nebude už žádat! od východních církví for
málního přiznání jakýchkoli dogmatických tvrzení, a to proto, že 
podstata otázky nezáleží v takové se shora dekretované unii, jež 
by snad ’ ani nepřešla v živé náboženské vědomí a nemohla by 
vedle podmínky nynějšího kulturního života přinésti vážných plodů; 
podstata je v kooperaci společně organisované nábožensko-mravní 
osvětové a sociální práce, která může opravdu obroditi srdce věří
cích obou církví a rozšířili světlo po veškerém světě, jenž očekává 
od našeho náboženství pravdu a positivní resultáty v područí in* 
dividuální a společenské etiky. Po tom nás pozná svět, budeme-li 
konati Bohu milé skutky, zušlechtíme-ii veřejný život, zavedeme-li 
dobročinná a sociální zřízení a podaří-li se nám ulehčili situaci 
snížených trpitelů, jimž se nespravedlivým společenským pořádkem 
stala křivda.

Podaří-li se nám otázku tu postavili takto na čistě praktický 
základ a zaříditi práci obou církví dle proudu křesťansko - demo
kratického působení a cestou vzájemného poznávání a porozumění
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uskutečnili podmínky příznivé Úplnému sjednocení v budoucnosti, 
pak mír, jenž zavládne mezi mimi, v krátké době přinese bohaté 
ovoce. Jel' nemožno, aby již samo sblíženi nepřineslo ovoce oběma 
církvím a neoživilo jejich pilsobení. Nedá se upřftL že západní cír
kev, jež dala světu takové bojovníky, jakými byli iVelmi' VIL, lium- 
cenc lil., Pius Vil., a tukově pracovníky, jakými byli Lov X.1ÍL, 
()’('onnel, Windhorst atd., získala bohaté zkušenosti v boji s bez- 

náboženským státem překračujícím svou moc a zároveň ve věcné 
práci na sociálním, dobročinném a vědeckém poli, Vše to šlo by 
velmi dobře k duhu i pravoslavným církvím, zvláště ruské, která 
po zničení „samodržaví“ a po osvobození jejích vnitřních sil od
halených revolucí vstupuje do nové éry svých dějin; ona bude 
museti do krajnosti rozvinout,! svou podivuhodnou sílu ve prospěch 
obrození lidstva v Kristu, jemuž je poddáno všecko nejen na nebi,
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nýbrž i na zemi. Na druhé pak straně dostane katolická církev 
v přečetných, hluboce věřících křesťanech pravoslavné ruské církve 
drahocenné spolupracovníky na vinici Páně, ať už nemluvíme 
o tom, že ironický směr východní církve, kterou kdosi na rozdíl od 
římské církve, založené na sv. Petru apoštolu, nazval církví sv. Jana, 
bude regulovati a inírniti tradicionelní bojovnost západní církve.

Přecházím k veskrz praktickým návrhům, jak by se to sblížení 
uskutečnilo, a považuji v prvé řadě za potřebno, aby všeruský 
patriarcha a římský papež obnovili starý obyčej a vyměnili si 
„Soobsčitelnyja gramoty“ (informační listy). Listy ty nesměly by ob- 
sahovati praejudice v ohledu dogmatickém, aniž se vůbec dotýkati 
otázek, jež jsou sporné mezi oběma církvemi; jejich úlohou by 
bylo jedině, aby napomáhaly sblížení, vzájemné úctě a osvědčování 
bratrské vzájemné pomoci v otázce christianisace světa, jenž tápe 
ve tmě lživých nauk. Nebyloí by pro pravoslavné potíží, aby 
papeži, jenž je i dle slov liturgických knih východní církve 
„biskupem dřevního města Ilíma“ (jepiskop drevnavo goroda Rima.) 
a „nástupcem na stolici blaženého prvoapoštola Petra“ (mVdjednik 
na kafedrje blaženavo pjervoapostola Petra), dali čest, jež odpovídá 
jeho úřadu a historickému významu; římského pak velekněze nijak 
neponižuje, přizná-li úplnou církevní jurisdikci nad pravoslavnými 
ovečkami patriarchům východu, zvláště váeruskému patriarchovi, jenž 
z vůle Boží Prozřetelnosti vládne nad nejmocnější církví východní 
pozvanou k velikým historickým úkolům. Otázka, kdo je onou institucí, 
jež konečně rozhoduje v otázce definování pravdy Bohem zjevené, 
v otázce jejího progresivního rozvoje ve svědomí věřících i její dog
matické formulace, dle mého mínění nemá prvotřídního významu, 
ježto s jedné strany církve východní ve své strohé konservativuosti 
vždy a všude věrně ostříhaly poklad Božího zjevení, na druhé pak 
straně katolická církev stěžka kdy bude donucena zabývati se for
mulací ještě sporných a jemných bohoslovných otázek v dogmatickém 
smyslu. Musit’ dnes církev bránili nejzákladnější podklady křesťanské 
nauky a etiky, doplňovali dle moderních potřeb svoje pastorální 
methody a pronikali svými principy celý kulturní život.

V druhé pak řadě třeba zreorganisovati bohoslovné nauky 
v katolických a pravoslavných seminářích a na bohosloveckých fakul
tách. Na katolických bohosloveckých školách měly by se přednášeti 
dějiny rozkolu, při čemž by bylo třeba všímati si děl východních 
učenců, východních liturgií, v první řadě dějin ruské církve, křesťan
ské archeologie, děl východních bohostovců aexegetů; třeba se se
známili se sv. Otci východních církví atd. Pravoslavní pak kandidáti 
kněžství museli by studovati dějiny katolické církve, jež je bohata 
událostmi a bojem o křesťanské ideály ve veřejném životě; dále 
museli by studovati scholastickou křesťanskou filosofii, v prvé řadě 
velikého Augustina a Tomáše Akvinského, methody katolické kate- 
chisace. dějiny křesťanského umění na západě; ale především bylo 
by velmi prospěšno zavěsti do ruských seminářů asketickou výchovu, 
jež jediná může budili a posilovati v kněžských kandidátech lásku 
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k jejich vysokému a zodpovědnosti plnému povolání. Tukový směr 
bolioslovné védy musí dovésti k poznání objektivní historické pravdy, 
odstraniti mnohá nedorozumění a vymýtit! každý dilotantismus, jedno
strannost a úzkoprsost, Ve spojení s tím jen mimochodem vzpo
mínám potřeby spojení mezi pravoslavnými kněžskými akademiemi 
a katolickými bohosloveckými fakultami, mezi učenými společnostmi, 
literárními podniky a knihovnami.

Nejsilnějším však prostředkem pro vzájemné poznávání se 
byly by společné náboženské kongresy věřících pravoslavné a kato
lické církve. Nejprve by bylo třeba pozvali čestně hosty, biskupy, 
kněze a inteligentní, zbožné laiky ruské pravoslavné církve na. 
slovanské katolické schůze, jak jo u nás svoláváme obyčejně kaž
dého roku, jednou u Čechů a pak u Chorvatů, Slovíncft, nebo 
Poláků. Takové sjezdy nemají Úředního kanonického významu, ani 
dogmatického rázu, nýbrž zabývají se jedině posuzováním náboženského 
a mravního života a hlavně starají se, jak by se měl věsti úspěšný 
boj proti neblahému atheismu, indiforontlsmu a materialismu a jak 
by se měly prováděli křesťanské zásady ve společenském životě. 
Na takových sjezdech pravoslavní bratři mohli by pomáhat! nejen 
radami, nýbrž i dodat! usnesením slavnostního rázu a zvýšit! jejich 
morální význam tím, žo by se k nim připojili, aby svět viděl soll- 
dárnost všech členil mystického těla. Kristova,

Za účelem podrobnějšího -vypracování praktických návrhů 
a náčrtů pro práci je třeba zvolili komisi katolických a pravoslav
ných bobosloveů, učenců a křesťanských veřejných pracovníků, kteří 
by se mohli po prvé sejiti osobně v Moskvě anebo paralelně se 
všeruským církevním sněmem.

Uzavíraje tento krátký náčrt svých mínění a názorů o veliké 
práci ve prospěch příměří a kooperace mezi římskokatolickou a vý
chodními pravoslavnými církvemi, upozorňuji důstojné církevní 
otce ruské církve na věc, jež by mohla podstatně uškodili našemu 
sblížení. Je to propaganda se strany nenáboženského t. zv. libera
lismu. Sjednocení s toho stanoviska mohlo by dovésti k náboženskému 
indiferentismu, k uskutečnění nějakého „obecně křesťanského“ ná
boženství, což by posléze nejen nesmířilo obou církví, nýbrž ještě 
více roztrhalo jejich jednotu. Historie ukázala, že se nezdařil ani 
jeden pokus, oslabit! katolickou církev zakládáním zvláštních, ná
rodních církví na západě přerušením jejich duchovního a hier
archického spojení se sv. Stolicí a znetvořováním jejích dogmat ve 
smyslu současného humanismu, filantropismu a interkonfesionalismu. 
Pravé sblížení v evangelickém církevním duchu jest možno jen po
mocí apoštolského následnictví vrchnopastýřů obou církví a laiků, 
spojených těsnými svazky s kněžstvem, nikterak však pomocí živlů, 
jež odpadly od jediného pravého pramene Kristovy víry a milosti, 
od neposkvrněné snoubenky a Jeho mystického těla, viditelné svaté 
církve.

Věře pevně ve splnění ušlechtilých snah všech, kteří milují 
Krista a jeho vykupitelské dílo, předložím své názory o sblížení 
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obou církví rovněž jihoslovanským katolickým biskupům a jejich 
prostřednictvím jiným duchovním hodnostářům jihoslovanských 
provincií. Přes všechny potíže, jež pravděpodobně na-tanou při 
uskutečňování toho velikého a svátého díla, jsem přesvědčen, že se 
ono v blízké budoucnosti vykoná. Čas již vykonal své. Pán nás poučil 
utrpením, jež jsme zakusili v době tak strašné války — nadešla žeň. 
Živě mi tane na mysli jasný den, když Ježíš, sedě u studnice 
.Jakubovy blízko Sicharu řekl svým učedníkům: „ Nepra ví te-liž: 
Ještě 4 měsíce, a bude žeň? Aj, pravím vám: Pozdvihněte očí 
svých a podívejte se na krajiny, že jsou již bílé ke žni. A kdo 
žne, bóře odplatu a shromažďuje užitek k životu věčnému, aby se 
radoval i ten, kdo seje, i ten, kdo žne. V této věci pravdivé jest, 
přísloví: Jiný jest, jenž rozsévá, a jiný, jenž žne. Já jsem vás 
poslal žat, o čem jste nepracovali; jiní pracovali, a vy jste vešli 
v práce jejich.“ Budeme se radovali, důstojní otcové a zbožní 
laici, uvidíme-li dokonáno dílo, o něž se namáhali neosvícenější 
duchové východní a západní církve.

Osměluji se prošiti důstojné otce církevní správy na osvobo
zené Rusi, aby o tom ve vhodné době zpravili nejdňstojnějšího 
otce Tichona, s naší strany hluboce ctěného patriarchu celé ruské 
pravoslavné církve a svátý sněm všeruské pravoslavné církve 
v Moskvě.

Psáno v polovici února 1919.v Jekatěrinburku.
Hluboce oddaný Fr. Terseglav. 

(Pokračováni.)
El □ El

AI. Pozbyl.

Víra naše má býti živá.
Veškerá vyznání křesťanská uznávají, že ku spasení nevyhnu

telné jest třeba víry. Uznávají pravdivost slov sv. apoštola Pavla: 
Bez víry není možno Bohu se líbiti (Žid. 19, 6). V této pravdě 
všechna vyznání křesťanská souhlasí — ale jak různé jsou výklady 
o víře. Srovnejme aspoň učení katolické s protestantským! Podle 
učení církve katolické víra sama neospravedlňuje člověka. Aby mohl se 
státi spravedlivým a hodným království nebeského, je třeba ještě 
skutků, plynoucích z víry. Dle učení protestantů sama víra ospra
vedlňuje již člověka. Člověk věřící uchvacuje spravedlnost Kristovu; 
tou se jako krásným pláštěm přikrývá — a tu ho Bůh má za 
spravedlivého, třebas jím není. Dle toho učení víra ke spasení 
stačí — dobrých skutků není křesťanům třeba. Bylo tudíž zásadou 
Lutherovou: „Hřeš — ale věř a budeš spasen“. Jak děsný tu 
omyl. Vždyť pravda neomylná, Kristus, řekl: „A. odplatí Bůh jedno
mu každému podle skutků jejich.“ Zřejmo z těch slov, že na soudě 
věčném dle skutků bude každý odplacen. Totéž dotvrzuje 
sv. apoštol Jakub, jeuž napsal: „Co prospěje, bratři moji, praví-li 
kdo o sobě, že má víru, nemá-li skutků. Zdali jej bude moci víra 
spasiti? (Jak. 2, 14.) Víra naše proto musí býti živou, skutky 
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oživenou. Poněvadž všalc život projevujeme nejen skutky, ale i myš
lením, slovy a žádostmi, musí víra pronikali život náš na všech 
jtěehto zjevech.

Třeba tu upozornili na bludně domnění katolických křesťanů, 
kteří se domnívají, že na tom nezáleží, co si myslí a mluví o víře, 
jen když proti víře skutky nehřeší. • Domnění toto jo bludným. 
.1 myšlenky naše, žádosti a slova musejí so srovnávat! s vírou. 
Milovali jsme povinni Boha z celého srdce, z celé duše, ze vší 
m y s l i a síly své. Bíih zapovídá nejen hříšné skutky, clo i myš
lenky, řeči a žádosti.

Má-li víra pronikali naše skutky, myšlení, žádosti a řeči 
tu zajisté i tyto přenošené písmem. Než zde tisíce katolíků ho 
prohřešují, neboť odbírají a čtou noviny, jož víru zlehčují i tupí, 
ba, mnozí k takovým novinám již lak přilnuli, žo čím víco napadají 
otevřeně víru, tím za říznější a lepší jo pokládají. - Křesťan ka
tolicky, chco-li zůstali a pokládán bytí za věřícího, nOBiní nikdy 
psáti a čísli spisy víru zlehčující, jinak so staví do tábora víře ne
přátelského a bojuje proti víře i Bohu.

Živá víra nežádá od nás toliko, abychom dlo víry mluvili, 
nýbrž abychom víry proti nepřátelům také neohroženě hájili, .lak 
zbaběle však tu mnozí katolíci si počínají, když na schůzích různí 
mluvkové — víru zlehčují, obrazy a zřízení církve zeiiměšiiují 
tu ani dost málo so neozvou, ale mlčí i přikyvují a praví, ba, jo 
to pravda — a myslí, žo stačí k víře, když v duši s líni nesouhlasí. 
Zapomínají, žo víru zapírají u nevyznávají. Stačilo by na obranu 
často říci: „My víru svou od žádného si nedámo tupili a v citech 
tak svátých se nedámo posmívali a uráželi," a odejiti pak zřejmě 
ze schůze.

Má-li bytí víra živou, musí pronikali všechny naše myšlenky, 
snahy a zvláště skutky. Jen ten jo dobry křoitan, kdo tak žije, jak 
víra nás učí, kdo přijímá svátosti, kdo so účastní služeb Božích, 
kdo k Bohu i bližnímu se chová, jak víra káže a učí, Žúdá-li od 
nás zájem církve i nějakou hmotnou obět na kostel, na misie a 
podobné velké účely, pak jo povinen věřící dlo sil s radostí při- 
spěti, jinak víra jeho zůstává mrtvou — a k spáse nepřivede.NOVÉ KNIHY

Pozbyl AI., Ježíš Kristus, jeho apoštolé a církev. Stran 1,00. 
Cena 12 K.

Pozbyl AI., Církev Kristova ve svém rozšíření, pronásledování 
a vítězství. Stran 64. Cena 10 K. Obě knihy vyšly 1921 nákladem 
spisovatelovým ve Vidči u Kožnova, kde je lze též objednali.

Knihy psány jsou nadšenou láskou k předmětu, o'němž pojed
návají, lidově, čtou se lahodně a posilují u čtenářů za dnešního zbě
silého odboje proti církevního mocně nadějí ve spravedlivé vítězství 
církve katoí., jež jest líčena, kterak ve všech stoletích neumdJeně 
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vítězně bojovala a povznášela lidstvo k pravdě, svobodě na poli 
sociálním i charitativním. Bez suchopárných letopočtů a zbytečných 
jmen má čtenář před sebou v hlavních rysech celé dějiny světové 
církve katolické; zvláštní zřetel jest obrácen ku sporným a ožeha
vým otázkám.

Katechismus třetího řádu sv. Františka. Třebíč, 1921. 
Str. 160. Obsahuje vše, čeho jest svědomitému tertiáři o IIL řádě 
věděti.

P. Leander, Brejcha. Pod serafínským praporem. Třebíč 1921. 
Stran 20. Obraz ze života v 1 jednání.

Vladimír Serg. Solovjev. Jeho život a působení. Dle původ
ních pramenů napsal K. Jindřich. Vydal a možno objednati: Apošto
lát sv. 0. a M. v Kroměříži. Stěžejní dílo o Solovjevu, tomto nej- 
křesfanštějším filosofu slovanském. Kniha nesmírně zajímavá 
s novými rozhledy filosofickými a církevními.ZVĚSTI

Z Cařihradu. (Osud sjednocených Bulharů.) Světová 
válka způsobila ohromné škody na majetku i na duších v Macedonii 
a v Tracii. V těchto krajinách bylo nejvíce usedlých sjednocených 
Bulharů východního obřadu. Katolíci bulharští latinského obřadu 
jsou nejvíce v okolí Plovdiva a pak v severním Bulharsku v okolí 
Iluščuku. Kam vnikli Řekové, sjednocení Bulhaři museli prchati, 
hledíce před Jejich násilnostmi uchrániti si aspoň život. Jest do
svědčeno, že Řekové dopouštěli se na sjednocených Bulhařích zvěr
stva a chtěli od základu zničiti katolické misie.

Tak vyhladili misie lazaristň v Macedonii a misie assumpcio- 
nistň a zmrtvýchvstalců v Tracii. Když po letech šedesátých minu
lého století hnutí uniatské mezi Bulhary počalo se hýbati, byl zří
zen r. 1883 v Soluni apoštolský vikariát bulharský pro Macedonii; 
biskupem byl msgre Lazar Mladenov. Aby si mohl vychovati do
mácí dorost kněžský, byl založen r. 1885 blíže Soluně v Zeitenliku 
seminář, vedený lazaristy, který choval na půl sta žáků. Prospíval 
zdárně; poněvadž byl slovanský, byl trnem v oku Řekům a nyní 
seminář zavřeli. V Kukuši (sev. od Soluně) byly sestry milosrdné. 
Měly na starosti sirotčinec. I ten jest rozmeten a sestry vypuzeny. 
Apoštolský vikariát macedonský čítal před balkánskou válkou přes 
10.000 katolíků ve 20 vesnicích, 16 kostelů, 30 kněži slov, obřadu, 
13 škol chlapeckých, 9 dívčích, 4 bulh. kláštery ženské.

Bulharští katoličtí kněží úpí ve vězeních, několik jest jich za
vražděno a vypovězeno do vyhnanství, a ti, kteří přece odvážili se 
zůstati přes nejistotu života, jsou násilím nuceni k odpadu od ka
tolické víry. V tom ohledu jsou Řekové horší nežli Turci, kteří 
poslední dobou na evropském území uznávali volnost každého ná
boženství. Takto naše misie, které samy se prohlubovaly a odušev- 
ňovaly a byly slibným začátkem pro další úspěšné práce mezi 



10!)

Bulhary, jsou v Macedonii a v Tracii úplně zničeny. Není tam do
voleno ani sloužiti mši sv. nebo konali obřady v jazyce staroslo
vanském. Tu se ukázali Řekové v pravém světle, ani ve dvacátém 
století nezapřeli své povahy a smyšlení vftči katolíkům: nenávist 
a nesnášelivost náboženská dosud jo ovládá. Kdysi křičeli a podnes 
praví, že jest jim milejší turecky turban než římská t.iara. Řecky 
rozkol ujařmil cely východ. Bulhaři byli by jistě dnes katolíky, 
kdyby jich Řekové nebyli vtáhli do rozkolu.

Přes všechno tyranstvo a mučednictví, přes to že domovy a 
majetky sjednoceným katolíkiim v Macedonii a y Tracii byly zni
čeny, přece vytrvali věrně při církvi katolické. Raději ztratili statky 
pozemské, jen aby neztratili statků nebeských pravé víry. Ne
dbali sobe větších obětí pro víru. Zasluhují tito mučedníci '20. stol, 
zajisté našeho obdivu, naší lásky n úcty, ale jsou nám i zářivým 
příkladem, kterak klenotu pravé katol. víry mámo sl vážitl. Vy
hnáni byvše z domova, jako uprchlíci roztoulali so po celém Bul 
harsku, hledajíce přístřeší a sousta jídla. V Solil Samé jost dosud 
asi na 200 rodin sjednocených uprchlíků, kteří tam nemají dosud 
ani kapličky pro katol. slov, obřad. Bývají v malinkých prostorách, 
které si mohli s velkým úsilím opatřit!. Poněvadž již po 7 hit, byli 
válkou sužováni, bičováni a hnáni s místa na místo, joul, samozřejmé, 
v jaké jsou bídě, žo nemají prostředků ani na šatstvo, byt a. jídlo, 
na tož tím méně jest jim možno, aby si zřídili nějaký kostelíček a 
potřebné k němu bohoslužebné příslušenství.

Sv. Otec, znaje jejich zbědovaný stav, poslal jim podporu 
50.000 lir. Jsme nesmírně vděčni za tento šlechetný dar papežův, 
ale nikterak nám nedostačuje, abychom mohli z něho vystavěli si 
kostelík, zříditi katol. školu, ubytovati biskupa a j. Doufáme dálo 
v pomoc Boží.

Soluůský sjednocený biskup insgro Epifan Řiuiov byl od Řeků 
zajat a střežen v klášteře blízko Atén; nyní byv propuštěn, uchýlil 
se do Bulharska, kde nemá ani, kam by hlavu sklonil.

Různí američtí sektáři, obdařeni jsouc,e značnými dary peněž
ními, lákají naše lidi, postavené v bídě, aby jo získali pro své 
sekty, ale nadarmo. Naši věrně a obětavě zůstávají při pravdě, zač 
jim náleží zajisté náš obdiv a naše uznání.

To jsou naše stesky, naše bída a starosti, náš pláč. Oplaká
váme, co jsme ztratili pozemského, ale radujeme se, žo Pán Bůh 
nás sílí a chrání, abychom si uchovali, co je cennější a vzácnější •— 
katolickou víru. M.sgro Michal Mírov,

sjednocený bulh. arcibiskup.ROZMANITOSTI.
Členům apoštolátu. O svátku sv. Cyrila a Metoda jakož i po celou 

oktávu mohou získati za obyčejných podmínek plnomocných odpustků, O svátku 
slouží se za né na Velehrade mše sv. — Samí přistupujte a získávejte tomu
to slovanskému misijnímu a křesťanskoos větovému spolku nové členy. Vy
konejte sbírky ve chráme a ve spolcích v jeho prospěch I



110

Politika v řecké církvi. Úzké spojení řecké církve s přepjatým vla
stenectvím podléhá všem politickým změnám, jaké v poslední době Řecko 
velmi rychle prožívalo. Dobře se to cítí jako zlo v řecké církvi, ale není 
tam dosti vůle, ochoty a chuti, aby se zřekli „národní“ církve, do níž kdysi 
jako do ideálu se zakousli. V prosinci 1916 dal se strhnouti sv. Synod athén
ský politickou vášní, vytáhl s ohromným množstvím lidu na Martovo pole, 
konal tam střepinkový soud nad politikem Venizelent a jeho přívrženci a — 
vyslovil nad nimi klatbu. To se opakovalo všude v provinciích od biskupu 
a knéží. Než osud chtěl, že za 6 měsíců Venízelos vtáhl do hlavního města 
jako vítěz. Hned svolal 13 biskupů na duchovni soud, na němž jako hlavni 
zpravodaj působil ministr osvěty, aby odsoudil „nezákonně protikanonické 
jednání“ sv. Synodu. Předsedal biskup soluňský Gennadios. Dřívější „vinníci“ 
byli potrestáni, metropolita athénský a larisský byli sesazeni a pro Athény 
byl jmenován nový metropolita Meletios. Než Venízelos netěšil se dlouho 
z vlády a s ním byli přinuceni zříci se církevního úřadu též metropolité a 
biskupi za jeho vlády dosazení a tak na stolec athénský dostal se opětně 
dřívější metropolita, jenž byv vlečen od žaláře k žaláři, zasloužil si v očích 
lidu koruny mučednické. Ale Meletios neopustil Athén, usadil se v hotelu a 
pozoroval vývoj události. Založil dva svobodomyslné časopisy, dělal „refor- 
mistu”, navazoval styky s anglikanismcm a německým protestantismem,, ale 
brzy nastalo vystřízlivění. Aby si pořád udržoval přívržence, zasazoval se, 
aby vymohl manželský sňatek biskupům. Než národ ho opustil a byl vy
obcován za velikých a slavných služeb Božích — tedy opětně politika uplat
nila se v náboženství. Chrám stal se politickým rčjdištém a Melctiem za
vedené elektrické světlo bylo prohlášeno za kanonicky nedovolené a rozbito. 
Nyní zamíchává se do věci též patriarcha cařihradský, který je straníkem 
Vcnizelovým a hrozí vyobcováním králi Konstantinovi. Na jakémsi sněmu 
cařihradském poukazovalo se na ohrožení zájmů Venizelových, t. j. hele- 
nistických válečných cílů v Malé Asii a usnesli se vyzvati krále, aby se zřekl 
trůnu ve prospěch syn;i svého Jiřího, poněvadž toho žádá zájem vlasti, sic 
jinak že bude vyobcován. V tom smyslu obrátili se telegraficky též na po
litické činitele do Londýna, Paříže a Říma. Tak politika ovládá církev řeckou.

Srbská církev. Srbská církev se smlouvala rok s cařihradským patriarchou, 
až dovolil (19. března 1920) sdružení bosenských (která byla dle jména ještě 
podřízena Cařihradu) a macedonských biskupství s ostatní srbskou církvi. Dne 
17. června 1920 prohlášeno bylo konečně královským úkazem sjednocení všech 
srbských pravoslavných církevních oblasti v království SHS, usnesené na biskup
ské konferenci 23. května 1920.

Tím bylo mlčky dovoleno obnoveni srbského patriarchátu, jež bylo slavnostně 
vyhlášeno ve Srjemských Karlovcích dne 12. záři 1920. Dne 12. listopadu byl 
bělehradský metropolita Dimitrij zvolen patriarchou.

V době, kdy se obnovuje zevní lesk samostatné srbské církve, prodělává 
tato těžké vnitřní boje. Nižší duchovenstvo, sdružené v .Kněžškém sdružení' 
bojuje stále, aby se kněŽÍ-vdovcí směli opět ženiti. Na valné hromadě „Kněž
ského sdružení* (v srpnu 1919) odhlasovali požadavek, který dává biskupům 
na výběr: buď biskupové do nového roku 1920 rozhodnou otázku příznivě, nebo 
se budou kněží vdovci ženiti bez dovolení. Biskupové nepovolili. Mnozí duchovní 
se skutečně oženili. Biskupové takové duchovní zbavili úřadu. A duchovní bojuji 
dále, dovolávajíce se pomoci lidu i vlády. Ministr duchovních záležitostí odpovídá 
na vyzvání, že nemá práva o tom rozhodovali. Avšak v jednom případu rozhodl 
ministr proti biskupům. Žiéský biskup zb.;vi‘ podruhé ženatého kněze Ž. Alexiča 
úřadu, sesadil ho z duchovního soudního úřadu. Ministr však jako dozorčí 
církevní úřad zrušil druhé rozhodnutí; ministru duchovních záležitostí přisvědčil 
i ministr spravedlnosti a nejvyšši rozhodčí soud.

Biskupové jsou v nepříjemném postaven: Rádi by co nejspíše viděli rozhod
nutí. Poslali deputaci do Cařihradu a do Athén, aby se záležitost rozřešila sou
hlasem, pravoslavných církvi. Deputaci vedl žičský biskup Nikolaj Velimirovíč.

Účastnil se ji také dr. Jančič, který po.návratu (v červnu 1920) ve .Věstníku* 
čís. 20 prohlásil, že jsou v Caříhradě a Athénách velmi nakloněni druhému 
sňatku duchovních i ženěni biskujfů, ba že biskupové jsou tam hlavními zástupci 
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liberálních církevních směrů. Jeden biskup řecký Že se i oženil. Úřední „tllitsnlk" 
(č. 1.) však píše, že obě řecké církve s velikou zdrželivosti upustily od řešeni 
otázky o sňatku duchovních a že třeba řckatl rozhodnuti všeobecného sněmu, 
k němuž se dějí ptipavy.

Zatím pokračuje ostrý boj proti episkopátu a proti úřednímu /llasniku’. 
.Věstník* přináší ostré články, ve kterých vyčítá biskupům samovládu a J, v.; 
v čísle 26. n. př. píše: .Církev v našem království proživil velikou křísl. V nl 
vládne prázdnota, sobectví, pictválka, svévole, nepořádek a neřád." ,Věstník’ 
i .Srpska crkva* naříkajf na velikou ztrnnlosl východní církve.

Srbský duchovní, který se tajil pod značkou K. M. S., prohlásil r. 1909, 
že je katolický celibát lepší,než východní ženčníduchovních bez sňatku vdovců; 
tomu přisvčdcuje .Věstník* téhož roku a .Srnska crkva" (1920 č. I,str. II). 
Zajltnavo je. že v témže .čísle charvatský relornilshi dr. Cenklč lichotí Srbům 
prohlášením, že má církev pravoslavná mnoho přednosti před katolickou.

Do polovice r. 19'20 němčil biskupové listu, ve kletém by se mohli bránili 
proli útokům duchovních Dne I I. července vyšlo prvé číslo „(Jlasnlkit" (úřední 
list srbského pravoslavného patriarchátu), .liž ve 3. čísle ziipbčnl boj proti Kněž
skému sdružení a proti .Věstníku*. Napadá zvláště bojovné požadavky valné 
hromady r..1919, ježto odlrhtilí srbskou pravoslavnou cítíte,v od ostatního pravo
slavného východu a vrhají JI do náruči německého pioleslmillsmti,.. „Bttiťsv. Suva 
nebo l.utherl’ Věstník (č. '29 31) odpovídá ostře na nepravily a pomluvy úřed
ního církevního Hitu, .tilasnlk" se nespokojuje polemikou proti srbskému ducho
venstvu, nýbrž napadá i katolickou církev. ,Věstník” I „Srpskn crkva" plši 
o katolické církví mnohem střízlivěji a důstojněji. Doufáme, žel „(.Hiiimlk* bude, 
bttdoucně opatrnější.

Jinak soud! o katolické cliltvl bělehradský ttnlverirllnl prof, práva Z. Pcrlč 
v knize: „Náboženství v srbském občanském zákoníku." Bělehrad 1919.

Mezi jiným píše: „Mně aspoň, ač Jsem velmi oddán své pravoslavné 
církvi, katolická církev vždy imponovala ... Imponovala muč svou jednotou, 
svým dobrým uspořádáním i kázní, velikou vážnosti římského papeže v celém 
křesťanském světe. Svou všeobecností odpovídá katolická církev nejvíce, dnclllt 
křesťanského náboženství, které je. obecné, které objímá veškeré, dílky Boži na 
zemi. Naše pravoslavná církev nabyla svým rozdělením během časti rázu národ
ních držav se sklonem k odluce, což mnoho vadl myšlence všeobecné državy 
člověčenstva.

O tom praví v „Srpské crkvl" (1920, sír. 18!) druhý profesor práva 
dr. Kazimirovič, jenž ještě před rokem mluvil o možnosti kulturního boje proti 
katolické církvi, mající svou hlavu mimo Jugoslávii. A nyní píše: „V lom ohledli, 
řekl bych i já, čeká nás veliká a vážná reforma v naší pravoslavné církvi, která 
se nazývá všeobecnou, ale které chybí vskutku prostředky, aby všecky samo
statné církve sjednotila v jednu.“

Po dlouhých bojích a přípravách založena byla v polovicí r. 1920 pravo
slavná bohoslovecká fakulta v Bělehradu a později Ještě v Záhřebu. První sbor 
profesorský v Bělehradě tvoří: děkan S. Dlmilrljevlč (dějiny srbské církve), 
dr. M. Jovanovíč (filosofie a pedagogika), .1. Zeremskl (Písmo svaté) a Rus 
dr. A. P. Dobroklonski (církevní dějepis). Ježto se do bělehradského „bohosloví 
sv. Sávy“ přijímali chovanci, kteří dovršili jenom nižší gymnasium, nemohl se 
bohoslovný seminář pozvednout! na vysoké učení; proto se přesídlil do Srjcmekých 
Kariovcíi a karlovský seminář přesídlil se do Bělehradu jako bohoslovecká fakulta. 
Pro dvě fakulty bude těžko získali bohoslovce. Bohoslove! s rnaturou bylí Jenom 
v S. Karlovcích a Sarajevu a je nyní všech Jí) j 21, Přejeme oběma fakultám 
hojného požehnání. Vyšší bohoslovecké vzdělání může náboženskému míru 
v Jugoslávií velmi prospěli.

Jihoslovanské bohoslovné vědě poskytuje nynější církevní krise mnoho 
vážných úkolů. Srbský právník N. Mllaš dokazoval právo sňatku duchovních- 
vdovců a biskupů tím, že dotyčné východní církevní kánony prohlásil za následek 
heretického přehmatu, jenž manželství prohlásil za hřích a měl i vliv na církevní 
Otce a církevní sbory. O zákazu druhého sňatku knéží píše v knize: „Zákony 
pravoslavné církve“ (Noví Sad, 1895,, že vyplývá z božského práva a r. 1906/7 
v knize: „Skládání rukou jako překážka manželství* píše zrovna opak. Skoro
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veškeré srbské duchovenstvo se odvolává tin obojaké dokazováni MilaŠovo. 
Milašovy důkazy je třeba důkladné rozehřátí. Je otAzkn, jak se niti přeložili: 
unlus uxoris vir (jedné ženy muž) (1. Tint, 3. 2.) je-li to božsky, nebo jenonl 
církevně právní apoštolské ustanovení. Tato otázka je stejné důležité pro kato
lickou i srbskou církev. Podobné jsou otázky o celibátu, zvláště o celibátu biskupů 
v církvi východní o východním mnlšstvu n episkopátu o kněžském ti vůbec 
o církevním řádu. Tyto otázky byly jak od katolíků tak od pravoslavných dosud 
málo projednávány.

Nynější krlse vyžaduje důkladného a vědeckého jich prostudování, 
.llogoslovnl věstník.*

Příspěvky na Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje do 1!). února 192!.
Kobliha, Olomouc KČ ti. Kielov Kč 125, Kroměříž KČ 3893, Kojetín 

Kč 103'32, Knčždub KČ 9084, Val. Klobouky Kč 216, Kyjov Kč 260, Klenovlce 
Kč20, Kylešovlcc Kč 101, Kubánek, Tovnčov Kč 30, Knželov Kč 200 38, 
Kálnoky, vlasntlcc Kč 200, Klidněn, Slovensko Kč 5, Kotteibnch, Slovensko 
Kč 37, Knšava Kč 1-15, Kylešovlcc Kč -187, I.ttenčlce Kč50, laibojacký, Paskov 
Kč3, l.ltultovlce Kč 125, Lobodlcc Kč30, Hrozit. I,holit Kč 130'20, l.ninpnrtová, 
Třebíč Kč 20, Lišná KČ 10, Loučka Kč 107, l.lesek, Slovensko Kč 200, l.opcj, 
Slovensko Kč 50, l ysá, Slovensko Kč 60, Hor. Mošlčnlce Kč 1250, Mysllovlee 
Kč 60, Muchová, Olomouc Kč 200, Myjava, Slovensko KČ 10, Mdlženice Kč 10, 
Navrátil, l.aškov Kč 100, Novotný, lúilnek Kč 10, Napajedla Kč 120, Oravovd, 
Olomouc Kč 200, Olechov Vi l. Kč162, Ohrozím Kč 101)0, Oseli n. B, Kč 158'46, 
Mor. Ostrava Kč 220, Plňovlcc Kč 50, Plácli, Olomouc Kč 40, Polzi-r, Olomouc 
Kč 10, Polášek, Olomouc KČ 2, Pryčová, Olomouc Kč 50, Po.-itdi'll, Kroměříž 
Kč 100, Paršovlce. Kč 406'73, Přerov KČ 1700, Podivíne Kč 25, PíiiiiIov KČ 42, 
Pohořelice Kč 120, Předmostí Kč 552, Parluíovlcc Kč37, Pctičlcc Kč 262, Pilin 
Kč 30-1-50, Porubá Kč 112, Pačlnvlce Kč 14.74, Pustčjov KČ 70, Podkrlvánl, 
Slovensko Kč 100'50, Odbor škol, dílek pil Mariánské družině, Přerov Kč 300, 
Rttdslnvice Kč17, Rndějov Kč 83'80, Rataje Kč 74'14, Ruble Kč17, Rybí Kč 80, 
Raková, Slovensko Kč50, Sestry Domlnlkánky, itepčln Kč 100, Slntlna Kč 41'12, 
Syrovin Kč 21, Strážnice Kč 150, Slila, Olnslavlce Kč 20, Smržlce Kč 117'50, 
Staříč Kč 71'01, Studnice Kč 18 .30. Slaníte Kč 20, Senice Kč 160'50, Sedlák, 
Přerov Kč20, ¿tankovaný, Slovensko Kč 150. Sopuch, Hralícjov Kč (i, Scnobradz 
KČ 20, Švábenlce Kč 210, Skácellk, Březová Kč 5, Štítná Kč 170, Široké, Slov. 
Kč 250, Šumvnld Kč 56, Ševčík, Olomotic-Nov, Ulice Kč 4, Měst. Tntávkti 
Kč 212'60, Troubky Kč 50, Irnava Kč 247, Třešlhm Kč 5, TlmnaČov Kč 85, 
Vel. Týnec KČ 352, Tepllčka, Slovensko Kč 300, Újezd u Vizovic Kč 137'22.

Do posledního dvojčísla vloženy byly složenky a prosíme, aby jích bylo 
použito pro předplatné na časopis Apoštolát. Celoroční předplatné obnáší 12 Kč.

Kdo nedostane některého čísla, af sl pro ně dopíše v nezalcpcriém dopise 
beze známky, ale rta obálku af napíše .Reklamace*. Adresa: Adrnlnifftruce 
Apoštolátu hv. Cyrila a Metoda v Olomouci, Wiirniova ul. lil.

Všechny příspěvky týkající se redakce buďteŽ zasílány na adresu: Ad, 
Jašek, katecheta v Kroměříži

Dosud máme na skladě starší ročníky Apoštolátu, a to J,, 11., IV. Vlil., JX,, X. 
Máme na sklade a zasíláme ve prospěch exerclčního domu na Velehradě 

obrazy: Hold Slovanů sv. Cyrilu a Metodu. Velké obrazy velikosti 106X81 cm 
za 40 Kč, střední velikosti 65/50 cm v ceně 25 Kč.

Apoštolát vydal a má na skladě jadrnou a účinnou brožurku proti českoslov, 
církvi: „Katolíci pozor!’ o 8 sif. osmerky. Cena 10 kusů 180 Kč; 100 kusů 
15 Kč; 1000 kusů 120 Kč.

Přihlašujte se všude bud ■ svého farního úřadu nebo v sekretariátě Apo
štolátu v Olomouci, Wurmova uf, č. 16 za členy Apoštolátu! Důsi. farní úřady 
af si tam dopíší pro zápisní oblázky, pokladničky a pokynyI

Nákladem víasíním, — lilkem urdbíukupfké knih- a kamenotlskámy v Olomoucí,
Zodpovědný redaktor dn Fr, Hrachoveký,
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Zahrádka cy ri 1 < >m etod ej s k ti.
(Podává dr. Ant. Cyr. Stojan, pfedscdn ťisltcd, výboru „Apoštolátu av. C. a M, 

pod ochranou bl. Panny Marie".)

Sv. Cyril a Metod zahajují na Moravě činnost svou.
(Další Mat.)

S radostí přijali předkové naši hv. věrověsty a liší ho v tom 
od mnohých národů, kteří ty, již jim zvěstovali spánu, usmrtili. 
Tím ovšem nechceme tvrdili, že by na nižádné těžkosti při svém 
působení nenaráželi naši věrověstové. Nakupilo se různých pře
kážek dost a dost. Pohanství se všemi důsledky a účinky na celé 
zřízení životní působilo. Vše jím prostoupeno bylo. Byly zdo návyky 
a zvyky pro věrověsty přebolestné a velmi zakořeněné. Bujela na
mnoze hrozná pověra, nescházelo na čarech. A což teprve říci 
o skřítcích, rusálkáeh, vílách a bůžcích! Uznávali sice předkové 
naši jednu nejvyšší bytost za světovládné, než viztnež ty nespočetné 
báje a bohyně! „Odtud (z činnosti sv. věrověstů) po tisíc již po 
roků ze svátostných pijem potoků“ pějeme ve velehradské písni, 
a přece dosud jsou kraje, kdež k „bohyním“ berou útočiště.

Houževnatě lpěli předkové na svém pohanství zděděném. 
I dáme za pravdu, že překonali vše to a uscdliny veškeré, které* 
se usadily na srdci lidském, shladili a uhladili, není dílem snadným, 
ale přetěžkým, k němuž třeba i milosti boží. Do takového přediva 
zasahovati a je přetínali vyžaduje veliké opatrnosti. Vždyť jen pokus 
neopatrný pravý opak může působit! a provésti.

My nazýváme vedení lidu či národa nějakého opatrností a obe
zřetností pastýřskou. Když té nebylo, nejen nic se nepořídilo, nýbrž 
místo povolností dostavila se zatvrzelost, která pak zůstala při všech, 
nových pokusech byť sebe lepších nepřekonatelnou.

Z tisícileté zkušenosti -církev věrověstům, které k různým ná
rodům vysílá, dává návod, jak hlavně na počátku činnosti své si 

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
pod ochranou bl. Panny Mnric.

Zakladatelé a pořadatelé:
J. M. ndp. arcibiskup dr. Ant. Cyr. Stojan, 

Ad. Jašek, katecheta v Kroměříži, 
dr. Fr. Hrachovský, sekretář v Olomouci,
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počínali mají. V tom ohledu převzácná jsou pravidla papeže Řehoře 
Velkého, dána sv. Augustinu, apoštolu Anglicka. Papež sám před 
svým zvolením počal misionařiti u národů anglických. Setkal se 
s těžkostmi, jichž překonati nemohl. I vrátil se s nepořízenou do 
Říma. Než nezdar ten byl příčinou převzácných návodů, jak sobě, 
jak již řečeno, počínati mají věrovéstové.

Když se stal sv. Řehoř Veliký papežem, bylo první jeho snahou, 
vyslali do Anglie věrověsty. I vyslán tam sv. Augustin s 39 spo
lečníky. Horlivou obezřetnou činností s milostí Boží obráceni národové 
angličtí na víru křesťanskou a ostrov, obrazně mluveno, druhdy 
„pustý, stal se zeleným“. Hlavní pravidlo sv. Řehoře Velikého dává 
návod, ne ničiti zvyků u národů, které chceme získati, nejsou-li 
naprosto zvyky převrácené a zhoubné, nýbrž hleděti, dáti jim pod
klad náboženský — křesťanský. Řekli bychom přetvořovati je. Při
rostly k srdci lidu, nevzdá se jich, tedy mu je ponechati, dáti jiní 
ale podklad náboženský. Poznenáhla lid na původní význam zápo
rní ne, přenose lásku a náklonnost z původního zvyku na pozdější 
zvyk, jenž již náboženstvím posvěcen a tudíž zvykem dobrým, jenž 
k dobru napomáhá.

Tak počínali si sv. věrovéstové naši. Nabyli také zkušenosti 
již při svém dřívějším apoštolování. Hleděli po přednosti, seznali 
poměry předků našich. Bez takové znalosti marné pastýřské půso
bení. marná činnost misionářská. Seznali náklonnost předků našich, 
jejich dobré i zlé stránky. Znalost ta pak spojená se znalostí řeči 
předků našich velmi napomáhala jejich blahodárné činnosti.

Jako převelicí ctitelé Matky Boží poučovali předky naše o úctě 
Mario Panny. Bylat i jim Matka Páně pomocnicí v spasné této 
záležitosti. Spoléhali důvěrně na její pomoc a její přímluvu. Za
kořenila se úcta mariánská u předků našich i u ostatních pobrati- 
mův. Jesti úcta mariánská společným svazkem, kterého si nedají 
roztrhnouti od nikoho. Záhy učili předky písním e Panně Marii. 
Zbožná mysl jejich vykouzlila přemnoho. Odtud nazván národ náš 
„mariánským“. —

S s 0

Naše poutě a sjezdy.
Mohutným a jistým projevem náboženského života, obrodného 

hnutí, našich tužeb a snah jsou též naše poutě a sjezdy. Ať zaví
táme tam či onam, nikde nejsme zklamáni, ale radostí naplněni, vi
douce, kterak všude nezadržitelně raší nový, uvědomělý, zdravý život 
na podkladě náboženském.

Iluragán zaburůcel ve vlasti naší, smetl, co bylo slabého, shnilého, 
polovičatého v životě náboženském, a probudil nové, dosud dřímající, 
svěží síly, které se vykrystalisovalya zmohutnělyza bouří, proto se ne
dají už strhuouti sebe prudčfini narazy, odolají, vyburcují, seskupí 
kolem sebe a zocelí stejně smýšlející.
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Měřítkem našeho náboženského života jsou bez odporu též naše 
významná poutní místa, jako sv. Hostýn, Velehrad, Sv, Hora. Kdo 
má oči k vidění, musí doznali, že stoupá tam příliv náboženských 
nadšenců a zbožných poutníků, aby tu zvláště o hromadných poutích 
zdůraznili a posílili své náboženské přesvědčení a cítění. „Velehrad 
viry bez pohromy stojí“ zaníceně a opravdově zpívalo obrovské 
množství o svátku cyrilometodějském, „a nižádná moc už nám jej 
nerozboří“. Většina poutníků dokázala to skutkem: zbožnou Účastí, 
přijetím sv. svátostí, trpělivým snášením všeho nepohodlí a, což na
plňovalo obdivem a úctou i vznešené Četné cizí návštěvníky, že vytrvali 
při pobožnosti pod širým nohem a nikdo se nehnul s místa, i když 
hustě padal déšt. Zajímavým a pro náboženskou obětavost významným 
byl obrázek, kdy na pódiu kázal tlr. Zůrek pod deštníkem a rovněž luk 
sloužil ndp. biskup dr. Kmeťko slavnou mši sv., a před nimi na pro
stranství široko a daleko jako moře bylo rozpjaté tisíce deštníků rilz 
ných barev a podob, ale všichni napjatě poslouchali slovo Boží a pak 
zpívali za doprovodu hudby stojně umíšeno jako vroucné mešní' píseň,

Letoší účast na Velehradě o 5, červenci přesahovala počtem, 
rozmanitostí a slavností dosavadní poutě.

Družina katol, zemědělců a Omladina slavily tu dvacetileté 
jubileum svého trvání, metropolita Moravy ndj>. nrclb. olomucký 
světil tu zase po více než tisíciletí kněžský dorost cyrilometodějský, 
papežský zástupce, nuncius arcib. Micara poctil náš slovanský Betlem 
svou návštěvou, diplomatický sbor zastoupený u naší vlády a s ním 
mnoho vznešených hostů přibylo na náš milý Velehrad podívat se 
na zbožný lid československý, zastoupený z celé republiky, o jeho 
největším svátku v jeho zvycích, zbožnosti a národním svérázu.

At kdo poslouchal četné řečníky na různých schůzích nebe ještě 
četnější kazatele, již uplatňovali na všech prostranstvích a v každém 
koutku své přesvědčení výmluvnými slovy, všude vyznívalo, že dílo 
cyrilometodějské národ zachránilo před zánikem, osvítilo, povzneslo 
požehnáním naplnilo, v bouřích sílilo, za útisků udržovalo a dnes na 
přelomu dějin národních jest opět spasnou hvězdou pro všechny, kdo 
zří k výšinám a do budoucna s láskou a věrou k národu a drahé vlasti. 
Kéž ta jasná a důrazná mluva dolehne i do posledních našich chatek 
na odlehlých stráních, utvrdí srdce Bohu věrná a nadchne je k vy
trvalosti v těžkých bojích životních pro věrnost a vděčnost k „dě
dictví otců“.

Na někelik dní ztichly prostory velehradské, ale již ve dnech 
11.—15. července oživly, kdy pořádal katechetský spolek řadu 
vědeckých přednášek z oborů katechetskýoh. Obsahem i formou, řadil 
se kurs k nejzdařilejším, vynikal hloubkou odborných přednášek, 
zájmem posluchačů a důstojností celého sjezdu.

Velehrad opět ztichl a přišli „nejtišší“ — exercitanti —- aby 
v pohříženosti do duše své zkoumali nitro své, čistili je, rozehřávalí 
láskou k Bohu a spojovali je s ním.

A opět oživne Velehrad: sjezdem a poutí československých boho- 
slovců ve dnech 3. a 4. srpna, a poradami unionístickými ve dnech. 
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4.— 6. srpna, valnou hromadou „Apoštolátu“ a družstva „Velehrad“ 
ve dnech 6. srpna na večer a 7. srpna dopoledne.

Myšlenky nejrůznějších směru budou se tu roditi a předávati, 
ale všechny bude spojovati duch cyrilometodějský, aby víra kato
lická mezi Slovany byla rozšířena, upevněna, utvrzena a s životem 
katolické víry aby nová slavnější a významnější budoucnost národům 
slovanským zasvitla.

Praha vítala a hostila ve dnech 9. až 13. července katolické 
studentstvo a inteligenci. Mladá bujará síla rozplameůovala oprav
dovým nadšením i staré osvědčené pracovníky. Všude radost, na
dšení, ruch, chuť pro křesťanskou práci, vysoké pojetí náboženského 
a národního života v rámci sblížení všech Slovanů na půdě cyrilo
metodějské; mladistvé zápalné, ohnivé ideály svítily jasně do klid
nější a plodnější budoucnosti. Mladá generace chystá se vážně a oprav
dově pro obranu a rozmach víry cyrilometodějské mezi Slovany. 
Kéž Všemohoucí rozmnoží řady jejich a žehná snahám jejich!

Pro nás významná a zajímavá byla unionistická výstavka v Kle
mentinu. Soustavně, ladně a bohatě snesli a uspořádali tu mnoho 
věcí cyrilometodějských, z církevního náboženského života slovanského 
v širším smyslu. Šíří se tím myšlenka naše, získává nových nadšenců 
a nabývá širší půdy. Dobře se osvědčila v Praze, byť pro překážky 
nebylo možno vystavili ještě mnoho jiných vzácných věcí přichysta
ných pro výstavu.

□ a 0

Porady o náboženském povznesení a sblí
žení Slovanů na Velehradě 4.—6. srpna.

Dnes je patrno, že světová válka má mocný vliv i na jednot
livé církve a rozvoj náboženského ducha. Katolická církev za vá
lečného zmatku, násilných převratů politických a mohutných otřesů 
hospodářských a sociálních stála vždy pevně jako nerozborný maják 
na žulovém úskalí, do něhož bily s děsným hukotem rozbouřené 
vlny, ale odrážely se od nepohnuté skály, zatím co maják jasným 
světlem ukazoval jistou cestu všem pobloudilým a zmítaným, 
živelně rozvířenými vlnami.

Nejmocněji otřásl bolševismus pravoslavnou církví v Rusku, 
jež tam prošla nejzhoubnějším ohněm v dějinách svých od dob 
sv. Olgy a sv. Vladimíra. Kdož z blízka pozorovali její utrpení, 
pouížení a začasto i bezradnost, svědčí, že na Rusi rodí se nové 
proudy náboženského vývoje, církev se tam čistí od prachu svět
ského, povznáší a hotoví se, aby opětně byla duchovní vůdkyní 
zbídačeného a těžce zkoušeného lidu a zachránila národ od mravní 
zkázy.

Velké Rusko dosud sebou zmítá vnitřními bouřemi, ale k uzdra
vení dojde. Vlastenci ohlížejí se po pomoci, každá ruka pomocně 
napřažená jest jim vítána, hledají nových již osvědčených cest, 
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aby vybředli ze smrtelného chaosu, proto není divu, že obracejí 
zrak na západ, aby vděčně odtud vzali, co by se osvědčilo i pro 
slovanský východ. Není pochyby, že dvoutisícllotá bohatá zkušenost 
katol. církve, jež národy krotila, vychovávala, vedla, zušlechťovala, 
povznášela a proti antikristu po všechny věky vítězně bojovala, bude 
nepřebraným zdrojem, z něhož budou moci čerpali, poučení a po- 
znávati nové cesty osvědčeně vedoucí ke Kristu i církevní kruhy 
pravoslavné. A tu katoličtí Slované jsou povinni podali pomocnou 
ruku pobratimům na východě.

K tomu však jest třolm vzájemného poznání. Proto letoší po
rady na Velehradě budou mít i ráz více poučný a, prakticky, 
Poučný, abychom poznali náboženské a. církevní postavení v jednot
livých zemích slovanských, a prakticky, abychom něco podnikli 
k povznesení toho stavu.

Poradami navážeme na předválečnou dobu, kdy byl úplně při
praven čtvrtý unionistieky sjezd a i vzácní hosté z celého skoro 
křesťanského světa pozváni; vypuklá zatím válka, vše překazila. 
Neodvažujeme se pořádali unionistieky sjezd, jaké byly tři pro
slavené na Velehradě, poněvadž styky s jednotlivými stály a. cestovní 
obtíže dosud jsou velmi těžké, proto bychom nemohli počítali na 
hojnější účast učenců cizích, ale schůzku naši zveme porad.um i 
o sblížení a povznesení slovanských národů u víře 
a věříme, že budou zajímavější a prakticky cennější než vědecké 
sjezdy unionistické.

Sjedou se k našim poradám bystří sledovatolé náboženského 
a církevního života v zemích slovanských a podlijí přesná, většinou 
z autopsie vzatá pozorování s praktickými návrhy, co činili v pří
tomné době o náboženském povnesení a sblížení Slovanů. O Hušku 
mimo jiné bude referovali l1'. Terseglnv — viz jeho činnost ve 
článku „Svatá Hus“ tohoto a předcházejícího čísla „Apoštolátu“ 
dr. Kůžička, již prodělali v zajetí revoluční převrat a bolňevismus 
na Rusi. O Ukraině a Haliči podá podrobný referát P. Dom. Trčím, 
redemptorista východního obřadu ve Stanislavově.'O Podkarpatské 
Rusi bude mluvili několik místních činitelů, jako J. Wagnerz lluslu, 
gen. vikář dr. Rusůák, profesor dr. Iladziegu z IJžhorodu a jiní.

Z Jugoslávie přibudou kanovník dr. Kamilo Dočkal ze Záhřebu, 
sjendocený biskup križevacký dr. Dion. Njaradi a l,'r. Terseglav 
z Lublaně, z nichž první dva ozřejmí náboženskou o'ázku Slovanů 
balkánských. Praktické návrhy podají nitranský biskup dr. Karel 
Kmefko, rajhradský opat Pr. Sup, belgický rusofíl ITHerbigny, ks. 
Urban a j. Učenců a znalců, slovanské náboženské otázky jest po
zváno mnoho — i pravoslavní — a někteří slíbili, již účast.

Těmito přednáškami nabudeme přehledu o přítomném stavu 
náboženského a církevního života u Slovanů a poradíme se o pro
středcích, jež by vedly k jeho povznesení a sblížení.
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Československá církev.
Agitační hesla. (Dokončení.)

Pohanský král Antioch násilím nutil a sliby sváděl židy, aby 
se odřekli víry otcovské.

V téchto dnech pokoření národa židovského žil zbožný kněz 
Matatiáš. Vida svádění a odpady, lkal a činil tuhé pokání. „Běda 
mně, proč jsem se narodil, abych viděl potření lidu svého a po
tření města svátého? A aj, svaté věci naše a jasnost naše zpusto
šena jest, Což tedy ještě máme živi býti? I roztrhl roucha svá 
Matatiáš a synové jeho, a zobláčeli se v žíně a kvíleli velice. 
I Makab. 2

A kdo by netruchlil, když slyší, co hlásá církev českosloven
ská a když vidí, co z toho učení pochází.

Kněží nové církve svou církev demokratisují a znárodňují. 
Demokratisují a ustavují farní obce, vo'í staršovstva, faráře, bis
kupské rady a bi kupy a poslance na synodu.

1'stavu podobnou měla církev římská hned v prvních stoletích 
a snad v době nedaleké bude iníti u nás demokratickou samosprávu, 
jako ji má ve Spojených státech.

Církev československá volí kněze a biskupy.
Druhdy tedy katolíci volili taktéž kněze a biskupy. Ze závaž

ných příčin od toho upustili.
Československé, demokraticky zřízené obce nevolí učitelů, 

okresy soudců a berních, politické okresy hejtmanů, země zemských 
školních inspektorů. A ojáci nevolí důstojníků a důstojníci generálů. 
Nevolí jich, poněvadž jmenování republikánskými úřady učitelů, 
úředníků a důstojníků prospívá státu více než volba občanstvem. 
Církvi československé pak už teď volba farářů a biskupů způsobuje 
svízele. Čechoslováci církev znárodňují. Zavádějí české obřady a poz
ději, až prostudují Husa, Chelčického a Komenského, zamítnouce, 
co se jim z nich nehodí a povšimnouce si myšlenek Masarykových, 
Tolstého, Dostojevského a jiných slovanských reformátorů, zbudují 
prý novou církev, nový typ křesťanství, český a slovanský, jenž 
přiblíží se Kristu více než kterýkoli dosavadní typ křesťanský.

Vážné a směšné bývá od sebe mnohdy pouze na krok. V těchto 
řečích o znárodnění církve a jejím vybudování vážné od směš
ného není ani na krok.

Aby nová církev znárodněla, zavádí české obřady. Měli jsme 
hodně českých pobožností, jichž lhostejní se nezúčastňovali, ač byly 
české. Křtíti, uváděti a pohřbívati po česku bylo povoleno nedávno 
a doufáme, že povolení toto bude rozšířeno.

Čechoslováci chlubí se českou mší! Tiché mše sv. tak jako 
tak neslyšeti. Zpívaná bývá jednou za týden; jen nepatrná část se 
zpívá, větší část říká se tlumeně. Není-li kostel akustický, anebo 
má-li kněz slabý hlas, nerozumět! ani částem zpívaným.

Ale budiž to ponecháno stranou.
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Sv. Otec dovolil části, kterými kněz k lidu so obrací, «pívat! 
po česku. Je to epištola a evangelium. Po latinsku zpívá části, 
jimiž jako zástupce církve, rozšířené po všech pěti dílech světa 
a čítající věřících tři sta milionů, zpěvem k Bohu so obrací. To 
jest zásada, platná nyní, změnitelná však kdykoli.

Snad věřící budou žádat! a duchovenstvo bude žádost podpo- 
rovati, aby so všechny části zpívaly po česku. Budo-li toho třeba, 
sv. Otec povolí. Československých sektáři! však tím nezíská. Těm 
jde o jiné věci; učí, jak nojsvobodomyslnější protostanté.

Česká mše Němčil nepočeští, a latinská Čechů noodnárodnihi.
Bylo štěstí, že byla latinská, když so u nás poněmíiovalo a na, 

Slovensku pomadaršCovalo.
Čechoslováci zachovávají katolické obřady, a při jejich služ

bách Božích obyčejně hlaholí „Ejhle, oltář“, „Pozdvihni se", „Božo, 
cos ráčil“, „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ a jiné písně katolicko.

Ponechává z ořechu katolickou skořápku; katolické jádro však 
je již červem rozumářství roztočeno.

Snad polovina Čechoslováků domnívá, so podle toho, že kato
lické obřady byly toliko nepatrně pozměněny a. že může při nich 
zazpívati katolické písně, že také víra nebyla pozměněna v ničem 
podstatném.

„Často musí budovatelé československé církve slyšeli otázku, 
čemu že bude ta církev učili, jaké bude míli články víry. Články víry 
jsou plodem minulosti a nemohou uspokojili člověka moderního. 
Dogmata musí se měnit s postupem vzdělanosti. Nemůžeme tedy 
stanovití my dogmata nová sami již dnes, na počátku vzniku církve 
československé, ale to musí vyrůst postupem doby a vzdělanosti 
z přemýšlení našeho o náboženství. Planých a zbytečných výkladů 
nadrozumových se bude církev naše varovat.“

Tedy články víry katolické budou odstraněny. Či budou ně
které ponechány? A nejsou již některé, a to zrovna základní články 
křesťanské odstraněny, ač na oko se ponechávají, ze snahy spojití 
se s pravoslavnými Srby?

Tažte se kněží nové sekty, vyznávají-li jednoho Boba ve třech 
osobách, že Ježíš Kristus je druhá božská osoba, která se vtělila, 
že chléb a víno se proměňují v Tělo a Krev Krista Pána a zda 
Maria Panna zůstala pannou, či nezůstala.

Odpověd dostanete vyhýbavou.
„Kristovo evangelium, jak nám zachováno v Písmě, vykazuje 

taktéž mnoho časového, dobového. Kristus sám a také apoštolé 
byli synové doby. My musíme věčnou pravdu Kristovu, zbavenou 
rámce doby jeho, vpravili v pojmy naše, jež jsou majetkem doby 
moderní.“

Tak vyjádřuje se leták „O církvi československé“. Nuže, hleďme 
aspoň dopátrati se něčeho určitějšího z Českého misálu, jehož kněží 
českoslovenští užívají.

V mešním řádu III. otištěno je vyznání víry katolické, Ale 
tamtéž XII. modlitba k požehnání „Velebnou svátostí“ nezačíná 
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slovy: Bože, jenž jsi nám v přepodivné svátosti památku utrpení 
svého pozůstavil, nýbrž: Kriste, jenž jsi pozůstavil. Obvyklý 
překlad „svátá tajemství Těla i Krve" zeslabují na „posvátná ta
jemství“, „ovoce vykoupení Tvého“ pak na „ovoce vykupitelského 
díla Tvého“. Totéž opakuje se na str. 111. Maně napadají člověku 
slova evangelia: „Nechcemeť, aby tento kraloval nad námi.“ Luk. 1911.

V konfiteoru I. překládá Český misál „vyznávám se blahoslavené 
Marii Panně“, prosím blahoslavenou Marii Pannu“, ač latinský text, 
jmenuje^Marii blahoslavenou ustavičnou Pannou. V Obřadu 
obětním VII. před úkonem místo „přeslavné ustavičné Panny 
Marie“ stojí pouze „přeslavné Panny Marie“. V témž Obřadu obět
ním X. dovolává se Český misál pouze přímluvy „blažené a slavné 
Marie Panny“, ač misál římský vzpomíná přímluvu „blažené a slavné 
ustavičné Panny Marie“. Na Velký pátek, str. 63, překládá 
Český misál slova: „Na přímluvu blažené a slavné ustavičné 
Panny Rodičky Boží Marie“ pouze „přímluvou blažené a slavné 
Kristovy Rodičky Marie“.

Na Sedmibolestnou Pannu Marii str. 51 v zkomolené modlitbě 
slavná Panna a Matka Marie nazývá se blahoslavenou Matkou.

Dne 15. srpna neslaví Čechoslováci Nanebevzetí Panny Marie, 
nýbrž pouze svátek Marie, Matky Páně a 8. září Narození Marie, 
Matky Páně; jadrné pak orace, kterými v ty dni církev katolická bla
hoslavenou Pannu uctívá, nahradila povídáním o mateřském 
stavu a bratrství s Ježíšem Kristem.

„Planých a zbytečných výkladů nadpřirozených se 
bude církev naše varovat,“ stojí v letáku „O církvi českoslo
venské“. Ale nesnadno nalézti něco planějšího a jalovějšího, jako 
změny shora uvedené a Obřadní příručka dra Farského je tak frá
zovitá, že se jí tak hned obřadní kniha kterékoli církve nevyrovná.

Před úkonem VII. vzpomíná Český misál všech svátých, kterých 
římský misál vzpomíná; vzpomíná všeobecně i „našich svátých“, 
nechává prázdné místo pro jejich jména, ale žádného nejmenuje. 
Na Bílou sobotu už jmenuje naše svaté Cyrila a Metoděje, Ludmilu, 
Václava. Vojtěcha, Prokopa, Anežku, Mistra Jana Ilusa, Jana Amosa.

V V. sešitu pak jsou dvě mše; jedna na Památku mistra Jana 
llusi, druhá Na den slavný mistra Jana Husa; z jedné i druhé mše 
čiší nenávist církve katolické. V VI. sešitu pak je mše na památku 
Komenského. Za to v V. sešitu na sv. Cyrila a Metoděje je uchvátná 
epištola o věčném kněžství Ježíše Krista nahrazena méně vzácnou.

Českoslovenští sektáři odtrhli se od Říma a tvrdí proto, že 
slova „Ty jsi Petr" do r. 180 v evangeliu nebyla, poněvadž před 
tím rokem žádný spisovatel jich neuvádí. A přece sv. Justin kolem 
r. 150 píše: „Neboť když Syna Božího. Krista, dle zjevení jeho Otce 
již vyznal jeden z jeho učedníků, který dříve Šimon byl nazýván, 
dal mu jméno Petr."

A kdyby neobsahovalo evangelium skutečně slov „Ty jsi Petr“ 
před r. 180. nebylo by lze zapříti prvenství Petrovo pro slova 
„Pasiž beránky, pasiž ovce mé“.
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A kdyby ani těchto nebylo, svědčily by o prvenství Potrouv 
dějiny.

Český misál evangelium „Ty jsi Petr“ vynechává ve mši na 
sv. Petra a Pavla. „Bože, vtrhli pohaně, do dědictví tvého, po
skvrnili svátý chrám tvůj, obrátili Jerusaléiu v hromady rumu? 
Tak modlí se československý kněz v intimitu Památky mistra Jana 
Ilusi. Na den slavný mistra Jana Rusi zpívá v evangelium: „Běda 
vám fariseům! Běda vám! Běda!

Ti pak, kteří laskavě mluví ov pohanech a farlseích, ti, kteří 
mluví potupně o katolících jako Římanech, žádají, aby jim byly 
propůjčovány a odevzdány katolické kostely. A nordí se při tom. 
Jsou prý potomky Husitů, Bratří. Poněvadž puk cítí, že to potom- 
ství je nejisté a směšné, prohlašují katolické svatyně evange
lické a židovské nikoli — za národní majetek.

Kdyby vstali mírní kališníci z hrobu, věru, by jim kostelů 
neotevřeli; vždyt byli katolíky, třeba žo přijímají pod obojí. A ra
dikální Táboří, kteří rozbíjeli lebky kněžím, již sloužili v ornátech, 
pozdvihli by proti nim palcáty.

Kdyby žili Bratří, zavřeli by před nimi své sbory.
Čechoslováci se rozkřikují, žo jo to iiesilášolivé, když jim katolíci 

kostelů ncpropííjéují. To jo ovšem snášolivé, když sokolovna zavírá 
se, nedím, Orlům, ale katolickým spolkům vůbec.

České pak školy, postavené státem, propůjčují se německým 
občanům, aby v nich popouzeli proti českým občanům?

Katolické kostely stavěli katolíci pro katolíky, a na ten účel 
obětovali mnohdy poslední groš z mozolovité ruky a potom zašlý.

Katolíci! Odvracejí vás od církve, v níž jste se zrodili, která 
vás vychovala, která se za vás modlila, která za vás obětovala mše 
sv., která vám přisluhovala sv. svátostmi.

Nabízejí vám mladé víno, nové zlato a třpytné umělé diamanty. 
Nepohrdejte starým vínem, neodkládojto starého zlota, nezahazujte 
diamantů zkušenýma rukama broušených.

Neukvapujte se; je tolik lidí poctivých, svátých a nepohrdli 
katolickou církví; je tolik katolíků, zbožných, učených, kteří zřekli 
se protestantské víry a jsou šťastni a spokojeni.

Myslete na okamžik, kdy bude vám mizeti svět a jeviti se 
věčnost.

Nezapomínejte, že stanete před soudcem, jenž nedá se mást! 
hesly o zaostalosti a pokrokovosti.

Mužové, pamatujte na stálost Eleazarovu a vy matky, nezapo
mínejte na matku makabejskou.

Že přestoupili ti a oni? Ty bud z těch, o nichž by bylo lze 
říci: „A pozůstavím sobě v Jsraeli sedm tisíc mužů, jichžto 
kolena neskláněla se Baalovi.“ 3 Král. 191*-

0 0 a
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Dr, Fr. Stele a Fr. Terseglav,

Svatá Rus.
Podstata rozdílu mezi oběma křesťanskými církvemi.

Pravoslavní vytýkají katolické církvi dvé úplně opačné věci: 
na jedné straně vyčítají jí klerikální touhu po moci, pak fanatismus 
a úzkoprsost; na druhé však straně stěžují si právě naopak, že se 
naše církev přizpůsobuje každému toku času. Ta protichůdnost v ob
žalobách vyvěrá odtud, že pravoslavní nerozumějí stanovisku, jež 
má dle našich představ zaujímati církev ve veřejném životě. My 
rozumíme velmi dobře, proč se musí církev na jedné straně roz- 
víjeti a na druhé straně brániti svoje nábožensko-mravní principy; 
zatím co pravoslavní nerozumějí, jak je to v touž dobu možno. 
Považují-li se oni za tolerantní, pochází to mnoho i odtud, že pravo
slavná církev nechává veřejný život, ať si jde napřed svým přiro
zeným během a toliko nábožensko-mravní principy zůstávají uchovány 
v lůně církve. Proto pravoslavná církev činí na nás dojem, že se 
v nábožensko-mravním ohledu docela nic nerozvíjí. Na jedné straně 
vidíme strašnou konservativnost, na druhé pak jakýsi dojista široký 
rozhled, ale dle našeho chápání v negativním smyslu, t. j. že se 
nábožensko-mravní principy velmi málo odrážejí v politickém a vůbec 
ve veřejném životě.

Tu vidíme hned, v čem je podstatný rozdíl mezi nimi a námi.
My jsme si dostatečně vědomi, co tvoří základ a podstatu ná

boženských a mravních pravd v evangeliu i v církevní tradici, ale 
v náboženském vědomí členů církve, jež vede učitelský úřad církve 
(magisterium), dopouštíme rozvoj poznání, prohloubení a rozšíření 
náboženských a mravních pravd na vánek. Pravoslavná pak církev 
nezná ani takové evoluce, aspoň ne v praktickém životě. U ní to není 
sice dogmaticky stanoveno, ale přešlo to aspoň v praktické vědomí, 
že poznání náboženských a mravních pravd je úplně uzavřeno vše
obecnými církevními sněmy. U velké většiny pravoslavného kněžstva 
tak se ujalo to mínění, že někteří kněží při přednášce v Čeljabinsku 
Terseglavovi vytýkali, že my katolíci nejsme daleko od protestantů 
a že jsme přívrženci dogmatického evolucionismu. Ovšem nebylo 
by těžko je přesvědčiti, že naše stanovisko je zlatá střední cesta 
mezi zkamenělým konservatismem pravoslaví a liberálním evolucio- 
nismem protestantů. Je úkolem našich bohoslavců, aby to pravo
slavným dokázali.

Š toho stanoviska může se rozuměti rovněž chování pravoslav
ných vůči primátu. Kdyby je chtěli přesvědčiti o oprávněnosti pri
mátu, museli by jim citovali takové texty z evangelia, které by 
zcela na bíledni dokazovaly, že nejen sv. Petr, nýbrž i všichni jeho 
nástupci dostali od Krista plnou, absolutní a svrchovanou moc v ná
boženských, mravních a disciplinárních otázkách veškeré církve, 
t. j. člověk by mnsei iokázati, že je v evangeliích doslovně taková 
definice primátu, jak ji prohlásil koncil vatikánský. A tak najdou 



se svého stanoviska vždycky nijaký modus, aby vyložili Kristovu 
slova ve svém a no v našem smyslu. Proto so nám rovněž těžko 
podaří, abychom jo přesvědčili na základě textil z pozdější církevní 
historie, ježto teiidáž nebylo vůbec třeba primát, tak výslovně vy
týkali jako později, ježto náboženské vědomí bylo poměrně velmi 
jednotně, z čehož pravoslavní vyvozují, žo primátu dříve vůbec. ne
bylo. Ba co víro, i tak zřejmé přiznání primátu jako u Lva Velikého 
(chalcedonský církevní sněm), jehož si velice váží, vykládají tuk, 
jako žo se východní církev shodla so Lvem jedině proto, žo Lov 
náboženské pravdy definoval jasněji, než druzí, no jako formální 
pohlavár v dogmatických a formální a poslední instance v nábožen
ských otázkách, nýbrž jedině osobně jako nojvěrnější tlumočník tra- 
dicionelní náboženské pravdy. Oni so jako dříve i nyní držíjnínění, 
že je poslední instancí koncil, t, j. souhlas všech biskupů. Itokíie li

se jim, že se i biskupové mohou mýlili, oni obrátí opět otázku, že 
by se i papež, t. j. jeden biskup mohl zmýlili. A nyní by bylo opět 
třeba jim dokázati, že v evangeliích i u sv. Otců, jo jasně a beze 
vší pochyby tak to definováno, jak to vyřkl vatikánský koncil,

Z toho všeho zdá se mi (Terscglavu), že je jasno, jak se s theo
logickou disputací nemůže s nimi přijití do konce a že se jim primát 
dá dokázati jen praktickou cestou. .Nejsilnějším důkazem pro ně 
bude jen jediné, uvidí-li totiž jednou jasně, že se církev může mo
rálně rozvíjeti a realisovati svoji mravní sílu jen pod jedním jed
notným vůdcovstvím.

Tento důkaz jim částečně podaly dějiny tím, že se jejich církev 
přes svoji theoríi o koncilu nejen nerozvíjela pód vůdcovstvím kon
cilů, nýbrž záhy upadla pod moc jedné osoby — cara, jenž kano
nicky sice nebyl hlavou církve, ale fakticky jí byl. Odvolávají-Ii se 
na to, že car neměl práva a že nemohl definovali ani měnili jaké

Misijní dům 00. redemptorlstů ve Zboiskácli.
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koli dogmatické anebo mravní pravdy, na druhé straně jejich epi- 
skopát v tom ohledu neučinil rovněž ničeho, nýbrž jen pasivně opatro
val poklad Božího zjevení, čímž se jejich církev stala jakýmsi 
petrefaktem. Jinak jest mezi nimi dosti myslitelů a i bohoslovcú, 
kteří chtěli církevní život osvěžiti tím, že se pokoušeli do Buši 
uvésti metody scholastického latinského bohosloví a osvěžiti církevní 
umění principy západu, ale vše to bylo pokládáno za latinisaci, 
zajímavou modernisaci, za škodlivé filosofování, jesuitismus atd. 
Dokonce i jejich askese zůstala na svém prvotním stupni poustev
níčkem. Poněvadž se ale tikový mnišsky ideál v praktickém životě 
nedá provésti, většina mnichů dala se světskou cestou: kláštery 
začaly carskými privilegiemi hromadili zemi a bohatství a vykořisťo
vali náboženské praktiky k účelům hospodářským. Reformátoři mniš- 
ského života, na př. sv. Nil Sorský, bez přestání obnovovali tento 
poustevníčky, přísné asketicky, všemu světskému nepřátelský ideál. 
Proto se nemohl u nich rozvinouti ideální řádovní život našeho 
západu, kde se jednotlivé řády rozumně přizpůsobovaly potřebám 
a požadavkům veřejného života a práce (františkáni). U nich existuje 
i dnes ještě pouze jeden tvp řádovnictví, basiliáni, ale masa jde 
bez ohledu na ně svou cestou.

Jinak světská moc hluboko zasáhla do kanonického zřízení 
církve, zejména v otázce ženitby a výchovy.knězi. Výchova je však 
úplně světská a erární. Rozumí se, že světská moc podržela jmeno
vání, ustanovování a svrhování biskupů. Jejich veřejné působení 
bylo úplně znemožněno; proto dokonce ani v mravním ohledu ne
měli volnosti rozšířili svoji působnost.

Dnes skládají všechny naděje do církevního sněmu. Ale i tu 
narazili na ohromné potíže. Ukázal se problém, který má, jak se 
zdá, svůj podklad v dějinách církve. Ve staré církvi totiž mívali 
laici zajisté velký vliv na církevní záležitosti, ježto byli tehdy 
opravdu úzce spojeni s církevním hierarchickým učitelským úřadem. 
Nyní pak chtějí pravoslavné kruhy tehdejší poměry považovati za 
absolutní normu pro vnitřní církevní život. A i někteří kněží při
mlouvají se za to, aby laici byli úplně rovnoprávným a stejně cenným 
faktorem jako hierarchický učitelsky úřad v církvi a to docela 
i v dogmatických otázkách, každopádně však v otázkách disciplinárně- 
administrativních. Prozatím se ruskému episkopátu zdařilo obranu 
Božího zjevení zachovali pro sebe, resp. pro patriarchu. Ale to je 
pouze kompromis, zatím co vpravdě tento konflikt zůstane v pravo
slavné církvi latentní. 1

Před ruskou církví stojí dnes problém: bud se pokatoličiti 
auebo se státi protestanty. A chceme-li zachovati křesťanské prin
cipy v životě, musíme se my katolíci starali,' aby pravoslaví nedalo 
se druhou cestou. Třebaže je Andrej ulfskV, první hlasatel reformy 
ruské círve, ideální a pravdivé nadchnut, přece jen je to právě jeho 
idea, která skrývá v sobě leccos, co by mohlo pravostavnou církev 
zatlačiti na cestu protestantismu. Tak on si představuje, reformu 
od zdola nahoru a ne se shora dolů. Dle něho má se provésti re



forma od farnosti přímo z její laické práce. Ovšem že jo vzhledem 
na nynější poměry toto úsilí rozumné; on totiž nemít důvěry v pravo
slavného kněze na ruské vsi, že by mohl hýli střediskem reformy, 
které oživí církev.

ZVĚSTI Biiií^fiiiíuiil

St. Louis. (Praco pro Apoštolát v Americe,') Díky za 
zaslání Vašeho výborně redigovaného „Apošt. sv, Cyrila, a Metoděje“. 
Čísla, mě zaslané, od ledna II);! I přišla, a rozpošlu jo všem, kdož 
větším obnosem na „Apoštola!“ přispěli, .liž r. I88í> jako studentík 
uh.-hradišfskébo gymnasia stal jsem so upřímným ctitelem všeho, co 
souvisí se jmény svátých apoštolů slovanských, a volikolopé, ne
zapomenutelné velehradské slavnosti toho roku konané vtiskly v duši 
moji lásku k cyrilometodějské idei, kterou rozohňovala má dobrá, 
zbožná matka i starostlivý otec, oba věrní ctitelé sv. Cyrila a Meto
děje a upřímní katol. moravští Slováci. A my, děti jejich, dýchali a, 
ssali jsmo v sebo ducha velehradského, vždyť, jsme no zrodili na půdě, 
kterouž potem posvětili naši svalí otcové, Cyril a Metoděj. A když 
jsme sem s bolestí v duši nevypsatelnou sem za moře jeli, šil jsme 
se všichni rozloučit na Velehrad. Loni puk, při návštěvě drahé vlasti, 
bylo mi popřáno promluvili k lidu i ke studentům nu Velehradě, 
bylo mi popřáno večer, v němž jsem pak odjížděl, úplně Samému 
vstoupili do svatyně Metodějovy; zlíbal jsem so slzami v očích stupně 
oltáře, nemoha se s posvátnými místy rozloučili.

Často si zde, v daleké cizině, jež slovanskému srdci nerozumí, 
myslívám, jak je vůbec možno, aby ti nešťastní odpadlí katol. kněží 
a svedený jimi lid pohrdali tím, co jo tak vznešené, čisté, blaho
dárně působící, co i zde, v dalekém cizím světě u veletoku Missi
ssippi, oblažuje duši českou a jest jí živným chlebem? Pro Boha, aC 
neodcházejí od katolického slovanského Velehradu, od Klinienta sv. 
a Metoděje apoštola, jenž nejen s Limem věřil, ale toto s ním svaté 
spojení tak slavně a jasně zdůrazňoval, ba obtížnou cestu do Římu 
konal, aby před nepřáteli i celým světem prohlásil, že pevně drží 
s Římem.

Bylo mi velikým vyznamenáním, že mne nynější důstojný ná
stupce sv. Metoděje, ndp. arcib. Ant. C. Stojan, jmenoval „Důvěrníkem 
Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje pro Ameriku“. — Sotva jsem se 
vrátil po Gměsíční práci v Čechoslovensku přes Řím. a Paříž domů, 
hned jsem se dal do práce ve prospěch Apoštolátu a chápal jsem 
se všeho, co souvisí s nesmírně důležitou touto otázkou. „Buď nyní, 
nebo nikdy.“-----------

Jesti ani v této době, jež Slovanstvo osvobodila, nedojde k vel
kým činům, jež by Slovanstvo uvědomily o jeho poslání a o jeho 
významu pro celý svět, ale katexochén pro křesťanství sjednocené, 
spojené: pak příznivější doby marně bychom čekali. Pracuji, jak se 
jen dá. Přednáškami, články v „Hlase“ a „České ženě“, shledávám 
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„membra disjecta“ pro velikou myšlenku cyrilometodějskou, a nikoliv 
marně. Dílo jde sice těžce, ale přece jde kupředu. I zde v Americe, 
po světové válce, jsou poměry rozhárané a těžké! Ale při tom všem 
za 10 měBíců práce získáno zde mnoho pracovníků a nadšenců pro 
cm. ideu, získány četné listy, které o ní píší, získáni i dobrodinci, 
kteří v krátké této době, jak v st. louiském „Hlase“ bylo uvedeno, 
na moje vybídnutí poslali pro účely Apoštolátu sv. C. a M. již přes 
60.000 korun! Jména dárců i obnosy později pošlu. Nejdůst. pan 
arcibiskup A. 0. Stojan v laskavém dopise amer. krajanům za lásku 
jejích a oběti sám již dvakrát poděkoval.

Jsem nyní ve spojení s českými a slovenskými pracovníky 
cyrilometodějskými ve Sp. státech a Kanadě, ve Francii, s dstpp. 
v Innomostí, nadšenými pracovníky pro cm. ideu, s Římem, a rád 
bych opět navázal s Moskvou, s níž jsem až do války byl v čilém spojení.

Hynek Dostál.

ROZMANITOSTI
Valná hromada a pout Apoštolátu sv. Cvrila a Metoda na Velehradě 

koná se 6. a 7. srpna. Večer kolem 6. hod. bude průvod od Cyrilky, uvítání, 
sv. požehnání. V neděli 7. srpna apoštolátní kázání a slavná mše sv. za sjed
noceni Slovanů, se společným sv. přijímáním. Mezi 8.—10. hod. ve slovanském 
sále bude valná hromada, při níž jednatel a pokladník podají své zprávy. 
O úkolech .Apoštolátu“ přednese dp. farář drysický Fr. Vaculík. Pozdravy před
nesou hosté z unionistických porad.

Valná hromada cyrilometodějského družstva „Velehrad“ koná se na 
Velehradě, současné s poutí .Apoštolátu“ ve dnecli 6. a 7. srpna. Po společné 
pobožnosti v sobotu večer 6. srpna budou vyzvánčti hrany za zemřelé členy 
družstva .Velehrad“, v neděli ráno u pobočního oltáře bude mše sv. za živé, 
ti druhého za zemřelé členy družstva a po slavné mši sv. vykoná se za ně 
kondukt s modlitbami. Ve slovanském sále podají jednotliví činitelé jednatel- 
skou a pokladniční zprávu.

Valná hromada Akademie Velehradské koná se na Velehradě v sobotu 
odpoledne dne 6. srpna ve slovanském sále Začátek ve 2. hod. Zpráva jedna
telova, pokladníkova a volné návrhy.

Kanovník Frant. Pospíšil j“. Z opravdových horlitelů pro náboženské 
sjednoceni Slovanů kroměřižský kanovník Frant. Pospíšil dokonal tiše svátý 
život 21. července t. r. Narodil se v Beúové 1861. Působil v Morkovicích, jako 
spirituál v klášteře Uršnlek v Olomouci, pak tamtéž jako spirituál kněžského 
semináře a konečně jako kanovník v Kroměříži. Kde se mu naskytla příležitost 
upozornili na náš Apoštolát a snahy naše, nikdy tak neopomenul. Horlil prak
ticky; byl dlouholetým pokladníkem diecésniho odboru Apoštolátu olomuckého, 
mezi bohoslove! šířil horlivě ideu cyrilometodějskou a psával o ní do Našince, 
Apoštolátu a jinde. Knižně vyšly o tom předmětu z jeho pera: „Idea cyrilo
metodějská a Mariánská družina.“ .Výklad mše sv. podle obřadu východního.“ 
Obě nákladem Apoštolátu v Kroměříži. Znal též moderní jazyky, slovanské 
v četbě všechny a zvláště rád se zabíral bulharštinou, z níž též překládal. 
Život jeho byl svaty, žil jen o modlitbě, postu a odříkání. Často probděl celé 
noci na modlitbách. O. v p.

Misijní dům 00. redemptoristů vých. obřadu na Zboiskách u Lvova. 
Misijní dům má tři misionáře, kteří pilně jezdi na misie s velkým požehnáním 
Božim. Duchovní správu doma obstarávají dva Otcové a mimo to dva Otci učí 
se obřadu a jazyku. Do nedávná bvl i domem studijním. Ale po odjezdu kleriků 
do Bóplató do studentátú belgických redemptoristů, kde za příznivějších okol
ností budou pokračovali ve svých stndijích, je pouze domem misijním a noviciátem.



Náboženský život ruského lidu. Byzantský íormallsm vtiskl víře prostého 
ruského lidu svoji pečef, nemohl však přece zadusili ohně viry, který v ruské 
duši Ještě stále tlí a hoři pod popelem rozkolného byzmithistvf, nemohl do dna 
zkazili dobré a mírné ruské povahy, nemohl »'.ničili oné tajemné, zvláště v ruské 
duši mocné síly, kterou Tertulian označuje výrokem; Anima naturaliter Christiana 
— duše od přirozenosti křesťanská.

Možná právě zkostnatělé formy východního formalismu ve spojeni s nudnou 
a nelítostnou ruskou přírodou'1) a ve spojeni se smutnými a krutými ruskými 
dějinami vzbudily na dně ruské národní duše onu silnou životní reakci, kleni 
se tak ohnivě jeví a tak svobodně vylévá. Tato ohnlvosl a nenucenost ruské 
duše dala ruskému umění len hluboký a bystrý pohled, že mohla horou pokry
tecké konvencionálnosti a malicherné’nahodilosti vnlknoull hluboko do podstaty 
lidské přirozenosti.

Moderní literníma ráda píše o „národní duši", o „národní psýché“. Jestli 
je tento výraz vůbec kde ospravedlněn, pak jistě nejvíce zřetelem nn ruský 
národ Ruský národ je „národ duše" a Rusko jest „domovinou iltiše". (Ndlzel 7). 
Není národa, který by si toho byl lak hluboko n bezděky vědom, Že v každém 
člověku, třebas byl sebe více zvrhlý, holí věčné božské světélko nesmrtelné 
duše, která svou bohopodobnosíí zvedá človílwt k Bohu a vlže s bližním a vešité, 
rým člověčenstvem. Odtud ruský soucit, ruská láska, slitováni a lldumilnont, 
která prosycuje ruskou literaturu; odtud svěží ruská poesie slitování a lásky. 
Odtud pýcha Dostojovského, Solovjeva, Tolstého a j,, kleli sul, že ruský národ 
obnoví svět. Broto ruský národ a jeho osud Imdl soucit I v sídcldi největších 
nepřátel, Nützel tvrdí, že „ruský národ musí milovali každý, kdo jej pozná." (7),

Vroucnost, svoboda a nenucenost imáté duše, ona přirozená dobrota, Idcrou 
Rus tak významně zove „dušn člověk", loje přirozený podklad ruské viry, lo Je 
,duše od přirozenosti křesťanská“.

Mezi ruským lidem jest ještě mnoho víry a zbožnosti, ne sice proto, že 
je pravoslavný, ale proto, že je křest a n s k ý a v z d o r I o m n, ž c je p i a- 
v oslavný. Konečně pak má snad pravoslaví přece některé nepřímé zásluhy 
o víru ruského národa. Pravoslavná konservatlvnost pěstila nn Rusi povždy úctu 
k starým zvykům a staré víře. Po rozkolu odloučilo se Rusko ještě I zásadně 
od západní Evropy i jinak již vzdálené. Krajní konscrvatlvností a církevním roz
kolem bylo Rusko odtrženo od křesťanské plodnosti katolického středního věku 
a katolického obrodu v době po reformaci, zároveň však bylo též uchráněno 
před svobodomyslnictvím a kulturními výstřelky západní Evropy poslcdnícli sto-, 
letí. Tak Rusko zůstalo pozadu a, ruský lid uvázl ještě v dětské nebo, cliccle-ll, 
mladické době středního věku. Úřední Rusko vstoupilo sice již před 200 roky 
do řady evropských států a přijalo evropskou kulturu, ale Rusko přijalo Jen po
vrchně praktickou a technickou stránku západní kultury; západní kultura po
máhala tvořili byrokratický státní mechanism a moderní ruský mllilarlsm zá
padní kultura usídlila se toliko v hlavních ruských politických střediskách, ve 
velkých městech, v průmyslu a podle Železnic. Jádro ruského národa, ruský 
mužík, ruský prostý lid žije však Ještě dosud v patriarchálním, mladistvém střed
ním věku. Proto je mezi ním podobná (ale jen podobná) živá víra, jaká 
pronikala katolický život středního věku v západní Evropě.

O zbožnosti ruského lidu svědčí mnohé kostely a Četné kláštery, různé 
ruské poutě a četné zázračné obrazy Matky Boží; o víře ruského lidu svědčily 
i ruské kasárny. Dominikán Vanuteíli se rozplakal, když viděl v Moskvě ruskou 
zbožnost. Zvláště pak se jeví ruská Živá víra mezí ruskými bogomolcl (poutníky). 
Ruský mužík necestuje tak jak změkčilý poutník ze západní Evropy, nýbrž po
dobné jak putovali světcové v předešlých stoletích. Každý rok přicházejí tisíce 
ruských poutníků do Jerusalema a svou skromnosti a zbožností budí všeobecný 
podiv.

Nudná ruská příroda nemá kouzla, které by mohlo člověka tak zaujati 
a na sebe upoutali, jak je má na př. příroda řecká a řecké podnebí. Za to Rus 
svůj hled tím pozorněji obrací vzhůru k nebi a v hlubiny lidské duše, Proto 
v Rusku „zbožnost vyvírá z půdy a rosí s nebe.“ [Leroy-Beaulieu, Das Reich 
der Zaren. HI. 13].



128

Pobožnost ruskélxi národa zrcadlí se léř. v hlavních uměleckých plodech 
ruské literatury. Ruští spisovatelé Gogol, Dostojcvsktj a Lev Tolstoj, Ideří nej« 
hlouběji pohlédli v ruskou duši, naslouchali v nejzralclší dubě umělecké tvorby 
se zvláštní láskou podivné znějícím strunám zbožně viry ruského lidu, Z umě
leckých výtvorů ruské literatury dýše taký žhavý oheň víry, že mu těžko na
jdeme rovna v nékteré novější literahúe.

Ovšem najdeme mezi ruským lidem také mnoho náboženské a morální 
hniloby. Krutý státní systém, nezdravé poměry církevní a sociální zplodily mezi 
Hilem mnoho žalostných zjevů. V novéjš!;dobé proniká moderní zkaženost a hez- 
véří i mezi prostý ruský lid. Celkem však je ruský lid přece ještě zbožný a věřící, 
třebas má jeho víra mnoho vadného n jednostranného.

Z knihy „Pravoslaví" od dra Frimt. Olivce,
Alois Pozbyl Často zapadlé vísky chovají vzácné perly zbožností, na- 

dšenosti a pracovitosti. Pallil mezi né I dp. Alois Pozbyl, farář ve Viděl ti Rožnova, 
Pro lid svěřený Žil, pro něho nezištně a neúnavné pracoval až do posledního 
dechu. Nebylo snad měsíce, aby nebyl něco po\. buiujiclhó napsal nebo uřítili 
pro Apoštolát. K poctě natím sv. věrověslňm postavil I krásný chrám, chtěl, aby 
každoročně o svátku sv, Cyrila ¡1 Metoda konalo lam Valašsko ponič, své. 
Ve prospěch Apoštolátu vydal I čelné knihy své. Spisovatelsky byl plodný. 
Napsal pěkný spisek „Naši Miláčkové," životopisy oblíbených světců našich, 
letos vydul ..ležíš Kristus", život božského Spaslleie a „Církev Kristova", V níž 
ílíí lidové boje a vítězství církve kalni. Oba spisy jsou zajímavě psané a mrt 
je na skladě. Apoštolát sv C, a M. v Olomouci,

Příspěvky na Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje do 1!). února 1921.
Vel. Újezd ti l.lpnílm Kč 72 10, Dol Újezd Kč 52 '10, Vizovice KČ 40, Velehrad 

Ké 30240, Vlachovlcc. Kč 131, Stará Ves Kč «2 90, Vilu»« KČ 45, Nová Ven 
Kč 229 58, Vllonlcc Kč 1/. Vojtnššák, Klášlor, Slovensko Kč 20, Vrablc, Slov. 
KČ 20, Veselá, Slovensko Kč 220, Spiš. Sl. Ves, Slovensko Kč 150, Zálilllilce 
Kč 51-38, Zábřeh Kč 140-| 500, Zlámal, farář, Mysllovíee Kč ¡00, Zallonkalavá, 
Střelíce Kč 100, Zdotmky Kč 35, Žcranovlcejt Holešova Kč 40, Zeravlce. ti Uzence. 
Kč 100, Želč Kč 100, Žálkovlce Kč20(i, Žlllna KČ 135, Olomouc, dómský farní 
úřad Kč 1690, Olomouc, farní úřad u sv. Michala Kč 62, Mariánská družina 
mužů, Olomouc Kč 20, Olomouc, III řád svalého Dominika Kč 500, V, Tusař, 
Olomouc Kč 500.

Právě vyšla dvč důležitá stěžejní díla pro poznáni náboženského a církev
ního života ti Slovanů:

Kar. Jindřich, Vlád. Sergějevič Solovjev, Jeho žlvol a působení, Sir. 282. 
Cena 20 Kč. Fr. Žák T. .1. píše v předmluvě splaku: „Solovjev měl by se stáli 
směrodatným všem Slovanům, jich programem, Jich vůdčí hvězdou. Mám jej za 
muže, božské prozřetelnosti, Jenž, Imde-li pochopen, obrodí Slovanstvo a skrze 
ně bude mílí na svět veliký, blahodárný vliv."

Dr, Frant. Grivec, Pravoslaví. Vydala Akademie, velehradská. Sír, 116. 
Cena 15 Kč. Spis líčí pravoslaví na základě pravoslavných pramenů a dává od
pověď na církevní otázku Slovanstva.

Obě dvě knihy lze objednat! adresou: Apoštolát v Kroměříži,

Objednejte si u Apoštolátu v Olomouci: 
Alois Pozbyl: Ježíš Kristus . ... Kč 10. 
Alois Pozbyl: Církev Kristova . . Kč 12. 
Poslali jste již předplatné na časopis?

Nákladem vlastním, — Tiskem arclbíífctipaké knih- a kameaotl8kirny v Olomoucí.
Zodp»vídný redaktor dr. Fr. flrachovský,

I
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pod ochranou bl. Panny Marie.

Zakladatelé a pořadateli' :
.1 M. tiilp. arcibiskup dr. Aut. Cyr. Slojím, 

Ad. Jašek, katecheta v KwinřHŽI, 
dr. Fr, Hrnchovský, sekretář v Olomouci.

Zahřádka cyrilometodějská.
(Podávit dr. Ani. Cyr. Stojan, předseda ústřed, výboru „Apoštoliiln sv. C. a M. 

pod ochranou bl, Panny Marie*,)

O činnosti sv. Cyrila a Metoda na Moravě.
(I)alšl část.)

Zmínili jsme se o písních mariánských, jimiž rllo návodu sv. 
Cyrila a Metoda uctívali předkové naši Pannu Marii, k níž lnuli 
láskou nevýslovnou. Záhy zpozorovali věrověstové naši, jak zpěvu- 
milovnými jsou předkové naši a jak vše zpěvem jo propleteno, jak 
celičký život a jeho poměry spřadeny jsou rozmanitými popěvky 
a písněmi. Jako dobří misionáři poznali, že ve zpěvu jest převzácný 
prostředek k utvrzení, upevnění a rozšíření víry. Předkové rádi se 
modlívali, vždyť byli zbožnými, než rozjímání, jak třebas nyní se 
pěstuje, valně u nich neprospívalo. A tu, jakž v Pánu zesnulý, 
o Sv. Hostýn zasloužilý rajhradský benediktin P. Placld Matkou 
tvrdí zaobaleno rozjímání ďo písně. Lid, zpívající píseň, zpíval ji 
rozjímané, což až dosud při poutích a průvodech pozorovat! možno. 
Píseň jest nadšená modlitba. Budiž prominuto, že trochu odbočíme 
a v písni něco uvedeme. Ládi říkáváme: „Milorád si prodli, kde 
se zpívá, není písně, kde zlý lid přebývá.“ Zpěv vyžaduje pokojné 
svědomí, poněkud srdce prosté velikých a tížících starostí. Viztež 
už to dítě malé, jak si popěvkuje, různé a různé „noty“ sestavuje. 
Zpěv v Boží přírodě nejraději se dostavuje jako na chválu krásy 
světa. Odtud při rolničení bylo tolik písní zpíváno. Písní ozýval se 
les i háj. úval, louka, pole, nížina i výšina. Zpívalo dítě, zpíval pasák, 
zpíval oráč, zpívala při kolébce matka, při těžké práci zanotil píseň 
i otec. A což teprve děvčata! Ta těch písní uměla, že by, jak se 
říkávalo, nevyšly na vojskou kůži. Zpíval i žebrák i chudák. Zpíváno 
večer, na úsvitě, ve dne, v noci, zpíváno v dobách radostných, ale

ZÁŘÍ 1921.

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
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i v trudných, tesknota a zármutek písní zaháněn. Věru, opravdu zpě
vem propleten celičký život a všechny jeho poměry.

Hlavním místem pro zpěv byl chrám a v něm zase bohoslužby 
slavné, které předkové naši tak milovali. Dosud láska ta k veleb
ným a slavným službám Božím nevyhasla a neutuchla u nás.

Jak vzácným je národ zpívající! Pochopíme slova Sušilova. která 
kdysi ve společnosti různých národností pronesl: „Nám zpívá lid. 
kdežto vy lidu zpívati musíte." Sušil na svých potulkách při sbírám 
písní přemnoho vzácného zažil. Kde nyní vše tupo, jak říkáme, jásal 
lid. Hlavně o žních ozýval se zpěv dědinou i polem, stodolou i za
hradou, i nizounkou chalupou. A byly to písně vzácné .,bez urážky 
Boha a bližního“. Těm se nevyrovnají lecjaké nynější odrhovačky. 
Poměry se změnily. Nastaly trudné doby a s nimi nedostatek 
a starosti přemnohé. Veselá mysl mizela a s ní i píseň. A přece 
při zpěvu lecjakému pokušení ujdeme. Neřádi máme, když dítě je tuze 
vážným a si slušně nezazpívá.

Zpěvu používali věrověstove naši při vyučování víry, při ob
rodě duchovní. Používejme i my tohoto obrodného prostředku 
Bohu ke cti a bližnímu k obveselení a ducha obnovení Stůj zde 
starý text písně z dob cyrilometodějských.

Hospodine, pomiluj n y.
Hospodine, pomiluj ny. 
Jezu Kriste, pomiluj ny! 
Ty spáse všegoraíra, 
Spasiž ny i uslyšiž, 
Hospodine, glasy naše! 
Daj nám všem, Hospodine, 
Žízň a mír v zemi! 
Krleš, Krleš, Krleš!

Záhodno, bychom píseň tu při různých slavnostech si zazpívali. 
Uvádí nás do zlatých dob cyrilometodějských.

s a ta

Ad. Jašek:

Hlad v Rusku — Kristus nás volá.
Ohromné Rusko, do něhož kladeno tolik slibných nadějí pro 

oživení křesťanství, obrodu a povznesení čistého lidství, hyne hladem, 
strašně vymírá. Zaručené zprávy jdoucí odtamtud jsou příšerné, 
představují takovou děsnou skutečnost hrůz a smrti, že jsou s to, 
aby prolomily každou bezcitnost a naklonily k milosrdenství i nej
zatvrzelejší srdce, aby otevřely zaťatou pěst lakomcovu, aby změnily 
krajní zaujatost v účinnou lásku k trpícím.

Smrt hladem jest z nejstrašnějších. Této mučivé až k šílenství 
vedoucí smrti vysazeno jest na 25 až ' milionů lidí. Lidí ne cizích 
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nam: našich bratří v Kristu a po krvi. Jsou křesťany jako my, 
omilostěni a našimi bratry učiněni křtem sv„ živeni Tělem Spasite
lovým jako my jsou to naši bratři z velké rodiny slovansko. Pijí 
kalich utrpení až do dna.

Světová volka nikde jinde si nevyžádala tolik oběti na, životech, 
na rozrušených krbech rodinných, rozvrácených poměrech nábožen
ských a společenských jako \ ubohém liusku. Přicházejí odtamtud 
neustále rány Jobovy, vždy horši a horši.

Zahledtme-li se do smutných dějin ruských a čteme-li o nešťast
ných katastrofách, jež decimovaly národ, jako o plenu a ukrutnostech 
tatarských, které prolévaly mučednicky potoky nevinno krve křesťan
sko, ochuzovaly, zotročovaly a činily dobrý lid riljou. již chánové 
dávali pociťovali noobmezenou moc svou vykořisťováním, otroci,vím, 
ukrutenstvím, daněmi krvavými i nekrvavými; anebo srovmtme-li 
s dnešním největší hlad liusku v lotech littll- 1601 za Borise 
(íodunovu. kdy následkem trvale nimrody nebylo ani obilí ani píce, 
hynul a padal skot, lidé hladem zmírali, vypukl pak mor, jemuž 
v obět podléhalo, co zůstalo ještě živo ani tyto strašné katastrofy 
ani nějaké jiné nevyrovnaly se počtem obětí, rozHidiem území a 
příšernou hrůzou a utrpením dnešnímu hindu v Hušku, .lest to 
dosud největší hrůza a neštěstí, již lidstvo prožilo. Není o tom 
pochyby, jak souhlasně dosvědčují různé zprávy vždy určitěji a 
příšerněji znějící z Ruska, jak následovně píše „Tr.“ a francouzská 
„Humanitě“.

Praví-li Solovjev, že příroda byla liusku co do krásy macechou, 
vložila mu za to veliké bohatství nerostné do Kina a zkypřila půdu 
jeho, jako jen na málo místech světu, takže stalo se obilnicí lívropy, 
jež dlouho již hlad svůj sytila odtamtud. Úrodné dříve Rusko nyní 
hladoví a není s to, aby od smrti hladem zachránilo miliony lidí, 
kteří obdělávali černou jeho zemi. Kdo cestoval v létě po rozsáhlém 
jihu Ruska, nezapomene, na obdivuhodný obraz těchto široširých 
stepí, tu nedozírně úplně rovných, tu slabě vlnitých v síti hadovítě 
se linoucích vodních toků a pokrytých, pokud oko sáhalo, vlajícím 
zlatým obilím s těžkým klasovím na vysokých stéblech. Nic nerušilo 
bohatou jednotvárnost této obilní záplavy, ani ploty, ani meze, ani 
řady stromů nebo ujeté pohodlné cesty, toliko tu a tam linie bílých 
chalup poloskrytých v syté, oku lahodící zeleni, • báiiovitó kupole 
svérázných ruských cerkví (kostelů), nepatrné málo živé nádraží 
a snad na objemné obzorové ploše stříbrný lesk široké, volné, tiché 
řeky, jejíž voda od pramenu neznala šumu, bublání a hukotu brčivých 
našich horských bystřin. Mohl jsi cestovat! mi. sta mil mezi Černým 
mořem a Volhou a dál až k Uralu a s několika málo výjimkami 
tvoje oči se těšily stále témuž krásnému, ale obsahem stejně se 
rozvírajícímu obrazu.

Na těch široširých bezhraničních plochách rodilo se bohatě obilí 
pro výživu Evropy; zdraví a zámožní venkované žili tam v radostném 
blahobytu a hojnosti. Zdálo se neuvěřitelným, že by tak žírná a 
požehnaná krajina mohla hýti postižena hladem a veselí sedláci
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mohli kdy žebrati o chléb, aby se ubránili smrti hladem. A přece 
dnes zuří strašný hlad neúprosné po veliké části tohoto nedávno 
ještě tak bohatého a úrodného území.

Není o tom pochybnosti. Divoké zprávy sovjetského tisku jsou 
potvrzeny svědectvím nestranných pozorovatelů. Ještě před několika 
měsíci měli bolševici slušnou naději, že jim nebude letos zápasiti 
obtížně s nedostatkem potravin. Ale od června přicházely poplašné 
zprávy, které dusily všechny naděje a přinášely zklamání. Krajiny 
nejúrodnějšf, na něž bylo nejvíce spoléháno, poněvadž obyvatelstvo 
při násilném zabírání potravin kladlo tam pramalý odpor, byly 
navštíveny zřírajícím suchem, místy kobylkami a všeobecným nedo
statkem zaviněným neúrodou. Žeň úplně zanikla a hladové katastrofě 
jest vydáno kolem *25 milionů lidstva. Země nedávno ještě tak 
životodárná stává se smrtonosnou, která milionům chlebem svým 
životní sílu udržovala, hrozí smrtí, kdo v ní setrvá.

Bolševici, kteří před ostatním světem chtěli zakrýti nedostatky, 
svého hospodaření, byli nucení přiznávati hrůzu v zemi. Tak dne 
16. července moskevská „Pravda“ musila připustit: „Krise výživy, 
která byla již bolestně patrná v květnu, přinutila nás nyní, abychom 
zapomněli na všecko jiné. I bída o palivo byla jí zatlačena do po
zadí. Následkem této ustavičně rostoucí krise potravinové musíme 
označili stav všech odvětví našeho národního hospodářství jakožto 
stojící před katastrofou. To není fráse, nýbrž trpká skutečnost. ‘ 
A Lenin praví: „Jsme ve stavu takového hladu, zkázy a umdlenosti. 
a výrobní síla sedláků i dělníků .je tak vyčerpána. že na čas bude 
nutno všecko podřídit jediné základní myšlence, jak bychom totiž 
za každou cenu zvýšili množství polních výrobků.

Fakta o hladu lze stručně shrnouti. V provinciích saratovské, 
samařské a sirnbirské, na velike části donského území a v bohatých 
provinciích východně od Volhy až k Uralu následkem sucha se ne
urodilo téměř ničeho. V provinciích sousedících s těmito pak se 
urodilo málo. Ve většině ostatního Ruska je úroda značně podpro- 
střední. Pokročilé venkovské obyvatelstvo saratovské a zaostalejší 
selské obyvatelstvo ruské, tatarské a baškirské na východě od Volhy 
hyne hladem. Jejich bídu a utrpení lze vylíčiti s tragickou mono
tonií Poněvadž pole jsou spálena na sucho a ukazují jen tu a tam 
několik klásku, ubozí muži, ženy a děti zoufale se snaží uživili se 
jako zvířata, požívajíce suché listí, plevel, dělajíce koláče ze žaludu 
a rozemleté kosti zvířecí, ba i odpadky. Zmocňuje se jich děsná 
hrůza a prchají ve stech ze svých vesnic, přibíjejíce dveře, a někdy

Ufalství zapalujíce své opuštěné příbytky.
Ale kam utéci, nevědí. Kozáci ze severních končin donských po

hybují se směrem ke Kubáni, který je pověstný pro obilní bohat
ství, ale byl v předešlých měsících uveden v nepořádek kozáckými 
vzpourami Podél Volhy veliké zástupy hladových mužů, žen a dětí 
čekají na parník, aby je odvezl z místa zoufalství. A při tom 
onemccňujt a umírají. Dlouhé karavany beznadějných trpitelů táhnou 
se od Tambova a Kurska směrem k Moskvě. I veliké a staré ně-
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niecke osady naýVolze se hroutí. Němečtí kolonisto sojovými mo
derními způsoby hospodaření vybudovali vzorné statky, klove 
byly neobyčejně výnosné. Nyní v německá vesnici o 5000 oby 
vatelích leží jich 4000 s těly nadutými hladem, a z nich denně 
60 umírá. Kolonisté prchají široko daleko, a jedna jejich karavana 
se objevila u Moskvy, směřujíc k německé hranici. Města jako Ku 
zaii a Saratov, kdysi kvetoucí střediska obchodu, nyní špinavá 
i rozpadávající se, města, jež závisejí v potravě na svém okolí, 

jsou přecpaná hladovteími venkovany, žebrajícími chlolm na hlado- 
vících měšťňcích.

Dopisovatel „Krásné Gazety“ takto uvádí charakteristické rez 
hovory mezi stěhujícím se venkovským obyvatelstvem; „Oholeni 
pravě hubí lidi." „<)h, vždyť my umřeme i bez cholery.“ „Každý, lulo 
muže, ať se zachrání, kdo má koně nebo peníze,“ „A nemá-li jich, 
musí umřít,“ „Továryši by měli pomoci.“ ..Ah, ti jsou továryši Hinni 
sobě. Beztoho okradli sedláka o všechen chléb.“ „Kdyby aspoii dali 
cestovní pasy; znám místo, kde je obili dost u dost. Ah' ten ráj 
dublů (• místní chlebová komise) nechce žádny pas dát].“

Daleko široko se vypravuje mezi mužíky legenda o muži, jenž 
se nacpal chleba ze šťovíkového listí a pak zemřel v noniocnici. 
Lékař, kléry ho pitval, nalezl prý v žaludku plno červů, Východně 
od Volhy edláei přičítají sucha bezdrátové telegrafické Munici, 
která byla postavena ve Volánových závodech „Vstrčili do nebe 
železný kůl a len zarazil dost',“ V jisté vesnic! sedláci zničili me
teorologickou stanici, a učitel, jenž ji opatroval, musil utéci, aby ho 
nezabili. Mnoho sedláků odpírá se podepsati do přihlášky o tovary, 
bojíce se. že se to podepisují do seznámil Antikristovi,

A tu uprostřed paren se objevila cholera a rozšířila se od 
ústi Volhy po celém hladovém území, a prchající obyvatelstvo ji 
roznáší široko daleko. Dr. Semuško, lidový komisař zdravotnictví, 
napsal do „Izvěstij“ předešlého měsíce: ,,Velká cholerová epidemie 
vypukla, a jsou jí postiženy již Rostov, 1’ovolží, Veronfiž a Orel, 
ale propuká též v různých, daleko od sobe položených střediscích 
republiky. Zdravotní stav země vzbuzuje poplach. Bláto na ulicích 
je takové, že i za nynějších paren lidé, kteří máji přezůvky, musí 
je na ulici obléci. Vodovody a stoky jsou polámány. A co nojhorňí. 
hromadné stěhování obyvatelstva zanáší nákazu z místa na místo, 
Hynoucí obyvatelstvo na Volze řítí se na jih jako lavina, zasévajíc 
nákazu a smrt všude po cestě.“

Tato katastrofa ve 20. století vyvolává u nás představu nej
temnějších evropských věků. Je těžko její rozsah příliš zveličovat!, 
a nemožno předvídat! důsledky, jaké bude mít pro Rusko a pro 
Evropu. Zajisté bolševikům nelze sucho dávati za vinu. Ale strašlivý 
hladomor propukl v zemi, kde právě následky bolševické vlády byl 
zničen celý aparát moderní civilisace. Vzdělání polí bylo omezeno, 
poněvadž sedláci neměli příčiny setí obilí pro dobro ozbrojených 
rekvisicních komisí. Dobytek byl vyhuben, a tak tisíce sedláků nemá 
potahů k orání. Obvyklá výměna mezi městem a venkovem je úplně
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zastavenu. Celá soustava rozdělování potravin je tak nepravidelná, 
že bolševici s největším úsilím sotva byli schopni opatřiti měst
skému obyvatelstvu ubohé dávky jídla. Veškerá doprava se zhroutila. 
Inteligence je nucena pracovati pod knutou.

Hlad ohrožuje už i veliká města a porce se den ode dne zmen
šují. Sovětská vláda dovolila, aby se utvořil nestranný záchranný 
výbor, v němž zasedá i bývalý carský ministr, členové kooperativů 
a vynikající kadeti. Slíbila výboru prostředky i volnost v jednání; 
ale za nynějších okolností takový výbor sotva muže učiniti více, 
než slabě zmírniti hrozné utrpení. Tisícové hynou bídně, celá vratká 
struktura sovětské vlády se potácí a do toho chaosu se mísí se 
srdcervoucím klikem záchvatný strach postiženého obyvatelstva, 
politické obavy bolševiku a zoufalé dobročinné pokusy zbývajících 
zástupců vzdělaných tříd

K tomu se druží ještě nedostatek spojovacích prostředků. Noviny 
hlasují, že bohaté kamenouhelné doly donské jsou opuštěny od horníků 
pro hlad a strach před cholerou, takže výroba tam ustává. Nedo
statkem uhlí zastavuje se provoz železniční a parolodní: tím se 
nesmírně ztěžuje přívoz do vnitra.

To jest obraz hrůzy a smrti ohromné říše ruské, kdy je po 
žních, je léto, kdy příroda aspoň něco skýtá. Jestli už nyní smrt 
kosí (zprávy praví, že denně umírá na 20.000 lidí hladem), cesty 
posety jsou mrtvolami, co mají očekávat), nad nimiž smrt se ještě 
sinilovava a prodlužuje utrpení jejich do zimy, kdy nebude pokrmu, 
oděvu, topiva, kdy snad nemoci všeho druhu se rozmohou za naprostého 
nedostatku lékařů. leků, ošetřování ■ při nízké úrovni vzdělání a 
pověrčivé povaze prostého lidu? Nedomyslitelno —------- .

Nejvyšší zákon našeho sv. náboženství a i prosté lidství nám 
velí, abychom pomohli. Přiložme ruce k dílu a splňme povinnost

Rusové opouštějí hladové území.
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k bratřím svým! 1' mis není nikoho, kdo by aspoň vdoviným haléřem 
přispěti nemohl. I žebrák uhájí si života a vyžebrá si ještě. Nikdo 
není z nás v takové bídě jako ony miliony čekající na smrt, no- 
piijde-li vydatná pomoc rychle. Dvakrát dava, kdo rychle dává.. 
Nuže, ukažme ki estonskou lásku, již se rádi chlubíme, a slovanskou 
dobrotu skutkem. V nouzi se poznává přítel . Nuže! Kristus 
nuzný, trpící se nám představuje \ hladovteíeh bratřích našich 
vídá, čeká na naše milosrdenství. Snad po druhé v životě miňom už 
nepřijde doprošovat se milosrdenství našeho; v den poslední uslyší 
štědří blažená slova věčně odměny jeho: „Pojďte, požehnaní Otce 
mého, vládněte královstvím vám připraveným od ustanoveni světa! 
Neboť jsem lačněl a duli jste mi jisti, žíznil jsem a dáli jste mi pili; 
hostem j-em byl a přijali jste mne; mih jsem byl u přioděli jste mne: 
nemocen a navštívili jste mne; v žaláři jsem byl 11 přišli jste ke mně. 
Tehdy odpovědi mu spravedliví řkouce: Pane, kdy jsme tě viděli 
lačného a nakrmili jsme tě, žíznivého a duli jsme ti nápoje ? Kdy jsme 
tě viděli hostem a přijali jsme tě? Anebo niíliélm a přioděli jsme tě? 
Anebo kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme 
k tobě? A odpovídaje král, dí jim: Amen pravím vám, pokud jste 
to učinili jednomu z bratři mých nojinenšícli, mně j to učinili.“

0 0 0

Ad. .tašek

Papež Benedikt XV. zahajuje světovou 
pomocnou činnost na zmírnění hlady 

v Rusku.
Celý svět trne nad hrozným neštěstím, jež zastihlo největší 

říši Kristovu národ ruský. Papežství, uč chudé statky pozemskými, 
staví se první do řad účinných pomocníků, jsouc si vědomo vysokého 
a důležitého úkolu svého a zůstávajíc věrno dějinnému poslání, 
v němž vždy podávalo pomocnou ruku, aby osvobodilo z otroctví, 
pozvedlo z ponížení, ulevilo bídě, zastalo se práva, svobody a 
spravedlnosti.

Podáváme překlad listu papeže Benedikta XV. kardinálu státnímu 
sekretáři, aby zahájil podpůrnou činnost v celém světě ve prospěch 
hladem a morem postiženého Ruska.

Pane kardinále!
Zprávy o přítomných poměrech ruského národa, které nás 

docházejí v těchto dnech, jsou, jak Vám jest, pane kardinále, dohře 
známo, obzvláště žalostné. Pokud lze souditi z lakonické střízlivosti 
těchto prvních údajů, j d e o jednu z a e j d ě s n é j š í c h d ě j i n n ý c h 
katastrof. Nesmírné zástupy lidských bytostí, postižené hladem, 
kosené tyfern a cholerou potácejí se jako vlny sem a tam vyprahlými 
krajinami a vrhají se na nejlidnatější střediska, kde doufají nalézt!
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chléb a odkud j-oujbrannou mocí opět zaháněny. Z Povolží mnoho 
milionů lidí, spatřujících před sebou nejhroznější smrt, dovolává se 
od lidstva pomoci.

Tento křik bolesti, pane kardinále, nás hluboce poranil. Jde 
o národ, který již svrchovanou měrou zakusil metly 
války: o národ, na němžsezastkvívá znamení Kristovo 
a který vždycky ú s i 1 o v n ě chtěl n á 1 e ž e t i k veliké 
rodině křesťanské. Ačkoliv jej od nás dělí přehrady, které 
dlouhé věky vytýčily, nicméně tento národ jest našemu otcovskému 
srdci tím bližší, čím větší jest jeho neštěstí.

Pane kardinále, cítíme, že jsme povinni, učiň i ti ve své 
chudobě, cokoli je možno, abychom pomohli vzdáleným synům. 
Ali- pohroma je tak nesmírná, že se musí sjednotiti všichni národové 
k pomoci. A žádné úsilí, třeba sehe větší, nebude pří
lišné vzhledem k ohromno 8ti tohoto neštěstí. Proto Vás, 
pane kardinále, vyzýváme, abyste užil prostředku, jež máte po ruce, 
a přeďoži! vládám rozličných .států nutnost rychlého a účinného 
společného postupu v této věci.

Naše výzva se obrací především ke křesťanským národům, 
kterém je známa nekonečná láska našeho božského Spasitele, jenž 
vylil svou krev, aby nás učinil všecky vespolek bratry: obrací se 
potom ke všem ostatním vzdělaným národům, protože každý 
člověk, hodný tohoto jména, má cit i ti povinnost, při
sp čti ku pomoci tam, kde jiný člověk umírá.

Nejednou v těchto truduých dobách, které prožíváme, Apoštolská 
Stolice pozdvihla svého hlasu uprostřed národů, jsouc pamětliva 
vznešeného a sladkého poslaní, které ji Bůh svěřil. Jestliže dues 
naše slovo znova se ozývá, dovolávajíc se lásky blíženské, kdy ještě 
nedozněla ozvěna našich minulých napomínání a proseb, děje se 
to jen proto, že nové bolesti se vyrovnávají minulým 
strastem a s n a d j e p ř e s t i h u j í.

Zatím všichni synové církve Kristovy, rozptýlení po širém světě, 
chudí a bohatí, skládajíce své dárky ve prospěch bratří, kteří 
umírají hladem, nechať zároveň * důvěrou vysílají k Bohu své 
modlitby, aln nám ráčil svou nekonečnou ,Prozřetelností pomoci 
a uspíšiti konec tak hrozné metly.

S tímto přáním Vám. pane kardinale, rádi udělujeme apoštolské 
požehnání.

Z Vatikánu, dne 5. srpna 1921.
Benedikt XV., papež.

Tak srdečně a opravdově upřímně psaný list pro pravoslavný 
východ jest důstojný náměstka Kristova a má význam dějinný.

Dnes neptejme se, zda z pomoci naší vzejdou 
výhod) politické, náboženské, sblížení nebo sjedno- 
e e u í církevní, n e u v a i u j m e o n t ě e m j i n é m, leč ojediném. 
kterak pomoci vydatně, účinně rychle. V nezměrné bídě 
pomoci naší zasluhují a my ji odepřít: nesmíme již proto, že jsou 



to lide nevinné do neštěstí zavlečení, a ještě více, že jsou křesťany, 
a nejvíce, že jsou našimi bratry z velké rodiny slovanské. Západ 
jest povinen také přispěti a zajisté že přispěje, aby aspoň nyní od
činil, co zameškal ve své rytířskosti za středověku křesťanským 
národům slovanským, když krváceli v urputných bojích se svěřopými 
Tatary na Kulce, u Kolomny, na Šiti, na poli Kolíkově, u Bohnice, 
Olomouce a na Sv. llostýně, kdo lámali Slované běs vichřice mou 
golské. Západ romáhský pomůže jisté, ale na mls Slovanech jest, 
abychom pomohli z přísné povinnosti bratřím po krvi,

Tato pomoc zuboželému Hušku (i těm, kteří hladu tělesného 
netrpí, ale ať doma nebo v cizino pomoci potřebují) byla projmi 
návána a slíbena na letoších velehradských církevně slovnnských 
poradách. Arcibiskup dr. Stojan postavil no v celo zahájené pomocné 
činnosti.

Námětu bylo mnoho, kterak sehnali prostředky a pomoc po 
skytnouti. Bude li možno, zaopatří se loky, dři se podpora ldkuřiim. 
opatří se ošetřovatelky (řeholní i laicko), nic hlavně pomýšlí se na 
pomoc peněžitou. Ta odvede se prostřednictvím sv. Otce, jenž mil 
diplomatické zástupce a zahájil pomocnou činnost v celeni křest, světě.

Kež počáteční nadšeni jest trvalé a splní očokilviine naděje! 
\ arcidiorési olomueko kněžstvo mu. vyzvat! lid k peněžitým dniTm, 
jež o Imdou vybírali ml věřících při dopoledních idužbácli Božích 
zároveň se sbírkou pro sv. Otce o svátku Narození nolm Jménu 
Panny Marie. Máše v neděli před tím lid poučili ak mimořádné 
štědrosti vybídnouti.

Jednotlivci zavázali se k rázným postům (od kouření, pití 
alkoholu, v jídle, návštěvy výletě a zábav) na několik připadli a 
peníze takto ušetřené věnují na zmírnění hindu v Rusku.

Sv. Otec praví důrazně ve svém listu, že jsme povinni vše 
učinili, co jen jest nám možno, vždyť se jedná o národ, „na němž 
zastkvívá se znamení Kristovo a který vždycky írdlovně chtěl nále
želi k veliké rodině křesťanské'-, Kristus nás tu volá ku pomoci 
slovy náměstka svého. Jestliže dnes ještě, slyšíce zřetelně hlas jeho, 
zatvrdíme srdce a vydatně nepomůžeme, přestaňme se domnívá,ti, 
že plníme nejvyšší zákon lásky svého Boha Spasitele, neříkejme, že 
máme citlivé lidské srdce, zapomeňme, že nejrozsáblejňí říše světová 
jest obývána našimi bratry. A k tomu přece nepřipustíme, nehol' 
ozývá se a žije v nás láska křesťanská a dobrota slovanská.1)

B 0 0

i) Kdo by chtčl přispéti dary na zmírnění hladu v Rusku, aí odevzdá je na 
svém farním úřadě pro naznačený účel anebo (včíšf dary) zaíle přímo ndp. arctb. 
dru A. C. Stojanoví v Olomouci.
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Ad. Jašek:

Pout a valná hromada Apoštolátu sv. Cyrila 
a Metoda a cyrilometodějského družstva 

„Velehrad“ na Velehradě.
Významu, rozvoji a rozmachu Apoštolátu v poslední době od

povídala letos též účastí hojná a obsahem bohatá pout a valná hro
mada „Apoštolátu“ a „Velehradu“. Zájem o Apoštolát probouzí se 
radostně na všech stranách, spolek roste, rozvíjí utěšeoé činnost 
doma a zasahuje po náboženské stránce i mezi pobratimy za hra
nicemi.

Kromě jednotlivých četných poutníků z různých míst Moravy, 
Slezska, Slovenska i Čech, hlavně dam z Vjškova, Přerova, Kroměříže, 
Olomouce a Ostravy, přišly veliké průvody s knéžfmi z Kunovic, 
Boršic, Huštěnovic a Spytioova, takže již obvyklý průvod od Cyrilky 
byl velkolepý. Očekával jej na nádvoří ndp. arcibiskup dr. Stojan za 
četné asistence našeho i výihoduího duchovenstva a ve chrámě jej 
uvítal místní farář P. Pokorný T. J., vystihuje význam bratří so- 
lunských pro Slovanstvo. Ndp. arcibiskup udělil sv. požehnání, při 
němž vzácně zapěly ochotné chovanky řepčínského ústavu, ktere pak 
i u Heroldů mistrně zpívaly četným účastníkům a cizím hostům.

Večer vyzváněly hodinu hrany zemřelým členům „Apoštolátu“ 
a „Velehradu“.

Ráno dne 7. srpna kázal nadšeně ve chrámě redaktor P. Chýlek 
z Přerova o Apoštolátu, srovnávaje jeho působení pro dnešní spo
lečnost lidskou, odcizující se křesťanství, se skutky Samaritánovými 
v nedělním evangeliu. Mši sv. za asistence zpíval Fr. Vaculík, farář 
z Dry.sic, na úmysl okružuíku „Grande munus“, jak ji založil na 
Velehradě assessor J. Vychodil: za živé a zemřelé členy Apoštolátu 
sloužil mši sv. prof. V. Horák z Litovle, a děkan Hříva za zemřelé 
a katech. Jašek za živé členy, družstva „Velehrad“. Za mrtvé údy 
byl vykonán kondukt s modlitbami.

Po 8. Ird. zahájil ndp. arcibiskup dr. Stojan valnou hromadu 
na nádvoří. Redaktor Chý lek podal přehled, kde byla letos po
řádánu duchovní obnova pro mládež prostřednictvím a za pomoci 
Apoštolátu a s jakým úspěchem s- setkala. Letos po prvé soustavně 
byla v době svatopostnl rozdělena práce ve farnostech a konány 
duchovní obnovy pro mládež, která se hojně súčastňovala, přistupo
vala ku sv. svátostem a přeje si takových promluv každoročně. 
Apoštolátu náležejí díky, že tak u-pěšně pracuje na utvrzení katol. 
víry doma. Francouz prof. dHerbigny z Enghien chválil zakoře
něnou víru cyrilometcdějskou u Moravanů, což jest základem sblí
žení u víře mezi Slovany. Sjednocený biskup z Križevce ve Slavonii 
dr. Dioo. Njaradi rozhovořil se o Apoštolátu v Jugoslávii. Mezi 
Slovinci vzaly si náboženské spolky • Mariánské družiny. III řád) 
věc apoítolátní za svou a účinně ji rozšiřují. Proto tam Apoštolát 
tak zmohutněl a vykazuje i pěkný příjem, jenž cele jest věnován 
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misijním účelům slovanským 1 mezi ostatními katolíky jugoslávskými 
ujímá, se myšlenka Apoštolátu, kterou podporují mravná i hmotná 
biskupové a kněží. Apoštolát jest. tam zaveden ve všech dlecúsích, 
Bohoslovec sjednocený Petr Cli o my n, odchovanec Apoštolátu 
z bývalého Ústředního semináře v Kroměříži, nyní prozatímně úředník 
v llustu na Podkarpatské Kuši, líčil bídná a smutné náboženské 
tamní poměry a osvětové boje. Jednatel katech. Jašek podal jed- 
natelskou zprávu takto:

„Letoší období bylo důležitým v dějinách a rozvoji Apoštolátu , 
důležitým, poněvadž byly hledány nově cesty pro jeho rozvoj, zlido
vění a uplatnění. Bylo dosti nesnadno, ve farnostech zakládat 1 a 
udržovati tři spolky s kulturním cyrilometodějským cíleni, totiž 
Apoštolátu, Matice a spolku tiskového, proto měly býti spolky ty 
soustředěny, a to tuk, že měl býti zaváděn všude pouze Apoštolát 
sv. ('.a M. se zvýšeným příspěvkem, a příjmy jeho mají být,! roz 
děleny na 4 díly, z nichž díl připadne Ústředí Apoštolátu, díl dle- 
cesnímu odboru, dtl Matici cyrilometodějské n díl tiskovému spolku. 
Aby vše bylo vedeno úspěšně a jednotně, zvolen byl i dosavadní 
sekretář Matice cyrilometodějské dp. dr. Eriuit llriichovský soltro 
tůřeiu soustředěného Apoštolátu. Jeho činnost byla několikerá, Mluvil 
na četných schůzích o úkolech Apoštolátu, získával pro něj, všude 
ozřejmoval a prohluboval náboženskou otázku, nyní tak palčivou, 
konal pro mládež duchovní obnovu, horlil pro katolickou školu 
s katol. učiteli vydržovanou státem, vedl těžký boj proti čsl, sektě 
Některé Bchůze na př. v Litovli, Dubicku. St. Bělé, Paskově, Bruš- 
perku, na Sv. Kopečku, v Týnci, Místku, Mor, Ostravě byly bouřlivé; 
se 7 odpadlými kněžími utkal se v náboženském a myšlenkovém boji.

Bylo přerušeno vydávání Věstníku Matice cyrilometodějské, na 
jehož místo nastoupil náš časopis Apoštolát, jbhož tisk u expedice 
přešla z Kroměříže do Olomouce, redakce však zůstal», v Kroměříži, 
počet odběratelů a čtenářů byl zvětšen, obsahem lépe vybudován, 
ač směru zůstal věren.

Členstvo Apoštolátu stouplo v mnoha farnostech n zvláště u nás 
v arcidiecési olomucké byl znovu vzkříšen, posilněn nebo založen 
v různých farnostech. Dalo se za tím účelem natisknout! 50.000 
členských přijímacích obrázků, z nichž části bylo již opravdu pro 
nové členy užito. Rovněž bylo zhotoveno 200 vkusných pokladniček, 
hodících se do kostelů nebo spolkových místností; bohužel dosud 
nemožno je rozdati. jef po nich malá pojitávka, ač by se jistě osvědčily 
a snadno by mohly býti vydatným zdrojem nových příjmů pro A uoňtolát.

Byl učiněn pokos, aby byl Apoštolát zaveden též na Slovensku. 
Bode to zajisté vděčnou úlohou tamějŽíbo nedůstojnějšího epískopátu, 
aby tento náboženskomisijní spolek uvedli mezi zbožným lidem slo 
venským na podporu dosud opuštěných a tolik potřebných i slibných 
misií slovanských. Slovensko jest dobrou půdou pro Apoštolát, neboř 
Slováci, kdykoli — ještě i za příslušenství k Maďársku — zvěděli 
o Apoštolátů, vždy četně přistupovali. Máme případy, že velká, část 
osady se dala zapsati do našeho spolku na popud ne kněze, ale
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laika; tak nás Apoštolát se zamlouvá Slovákům. Všichni json při
pojeni k Ústředí, neboť diecesnícb odborů dosud na Slovensku není.

Největší vymoženost byla pro nás, že Apoštolátu ujali se katoličtí 
Čechové v Americe a tam'za čilé agitace horlivého důvěrníka spolku 
našeho p. Hynka Dostála, redaktora „Hlasu“ v St Louisu, seznámili 
se s naším spolkem a vůbec našimi velehradskými snahami a ve 
své známé obětavosti pro náboženské věci přispěli značnou hřivnou 
i našemu Apoštolátu a všemu, co s Velehradem souvisí. Pan redaktor 
Dostál soustavně článečky v „Hlase“ poučuje své čtenáře o našich 
snahách cyrilometodějských, sbírá příspěvky a nás takto hmotně 
i morálně podporuje. Je rodák z blízkých Boršic, proto Velehrad 
mu přirostl tolik k srdci, že i za mořem mu zůstává „milým Betlemem 
slovanským“. Vzdáváme drahým našim krajanům za mořem pro jejich 
horlivost upřímné: „Pán Bůh zaplať'“ a za jejich blaho věčné i časné 
u hrobu sv. Metoděje byla dnes ndp arcibiskupem drem Stojanem, 
předsedou Ústředí Apoštolátu, obětována raše sv. a konány modlitby, 
aby poznali, že i my na ně pamatujeme a vyprošujeme jim odplatu 
od Všemohoucího za vše, co pro nás vykonali.

Částí úkolu Apoštolátu sv. C. a M. jest, aby víru katol. pomá
hal utvrzovati mezi Slovany tam, kde už jest zavedena. A tu pra
coval Apoštolát vydatně za dnešní nábožensky dosud revolucionářské 
doby poválečné. Byly to popředně sv. misie a duchovní obnova pro 
naši mládež venkovskou, jež byly konány na popud a za podpory 
Apoštolátu kněžími většuou z duchovní správy, duchovní výsledek 
překvapil — v dobrém Všude Pán Bůh práci požehnal, mládež ráda 
se «účastnila, horlivě přednášky navštěvovala, ke sv. svátostem četně 
přistupovala a skoro jednomyslně vyslovila přání, aby pravidelné 
se taková duchovní cvičení opakovala Pro náboženského ducha 
a mravní výchovu národa mají tyto duchovní obnovy význam nedo
cenitelný. Jsou však i přípravou k soustavným stavovským vzorně 
vedeným duchovním cvičením, až budou moci býti uskutečněna ve 
velkém slohu v novém poutním domě — Stojanovu — na Velehradě.

Za nábožeuského úpadku a mravního poklesu v tiché revoluční 
době poválečné rozežírá se v některých krajích nová sekta česko
slovenská, která odvedla od církve katolické slabé, mdlé, vzdorovité, 
nespokojené a zavilé nepřátele její, vzala s sebou i její shnilé a ne
užitečné členy a semo tamo podařilo se jí i dobré duše získati. 
Apoštolát důstojným způsobem snažil se poučením utvrditi katolíky 
v pravdě. Vydával články a desítky tisíců různých obranných brožur 
a letáků uplatnil mezi katolíky. Letáky ujaly se a působily dobře 
všude, kam vnikly.

Bohužel údery proti církvi katol. byly zasazeny i mezi sjedno
cenými v naší republice — na Podkarpatské Rusi. Poměry nejen ná- 
roduostní, nýbrž i náboženské byly tam již před válkou a dosud 
trvají zvláštní. Líd jest velmi neuvědomělý, veden byl maďarskými 
vůdci a maďarskÝmi učiteli a kněžími, zbídačen, nebylo mu dáváno, 
což jeho bylo. Kněžstvo sjednocené většinou omámeno bylo velko- 
maifarskou myšlenkou, nestálo na výši doby, basiliané, jediní tamní 
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kláštemíci, dosud neroformovaní, v úpadku. Zti tukového nízkého 
stavu náboženského a církevního nebylo nesnadno již před válkou 
zahájili tam velkoruskou pravoslavnou propagandu. Potlačena byla 
sice za války, ale oživla opětně po válce, a to prudčeji než kdy 
jindy. Apoštolát ujal se sjednocených a tiskem jo podporuje. Vydal 
modlitební knížky pro sjednocené, v jichž části katechismové jest 
umístěna též stať o rozdílech mezi katolíky a pravoslavnými. 
„Molitevnik“, ten má ráz obranný proti pravoslaví. Mimo to budou 
vydány i letáky.

Důležitými a cennými byly porady, jež konaly se v Olomouc 
v druhé polovici března za přítomnosti metropolity ňeptlckóho, který 
po delším pobytu v 1’límó ubíral se Belgií a Francií do Ameriky, 
všude konaje přednášky a získávaje příznivce, podporovatele, pra
covníky a misionáře pro širé lány ruské, až tam zahlaholí svoboda 
náboženská a politická. Hlavním předmětem porad byly stanovy jeho 
obnoveného innisstva na východě a zřízení luvry av, Cyrila a Metoda 
na Velehradě, která by sbírala síly z latinského katol. západu a vy 
ehovávala je pro slovanský východ v náboženské a osvětové práci.

Mezi katol. studentstvem byla účinně siřena Ideu cyrilometoděj
ská, členové jednotlivých sdružení stali se korporativně členy Apo
štolátu, rozšiřují jej o prázdninách, získávají mu členy u přednášejí 
o něm. Diky jim vroucné za jejit h horlivost! Aby ňlřejl mohli pra- 
covati a práce své řídit! zorným úhlem idey cyrilumoioilějřikó, zří 
dili si o letoších prázdninových slavnostech v Praze cyrilometodějskou 
ligu studentskou, která by sdružovala, všechny spolky katol. akademiků 
slovanských a jejich prací pomáhala uplatňovali sblížení Slovanů na 
poli náboženském, církevním a osvětovém.

Na počátku pravil jsem, že letoší rok jest důležitým pro Apo
štolát. Hlavní důležitost nechávám až na konec, a ta jest, Že spolu
tvůrce Apoštolátu, zakladatel, hlavní jeho vůdce, uejhorlivějňí a nej
účinnější jeho rozšiřovatel, předseda Ústředního výboru ndp arcib, 
dr. Stojan dosedl na nejvyšší církevní presto), slavný apoštolský 
stolec bv. Metoděje. Upřímné blahopřání skládá Apoštolát teprve 
dnes k nohám Jeho Milosti. Bývá zvykem, že takoví hodnostáři stávají 
se již jen čestDými členy ve spolcích, ale my prosíme upřímně Jeho 
arcib. Milost, aby i nadále vedl Anně Apoštolát jako dosud, neboř 
jest to jeho dílo, zrozené jeho myšlenkami, posvěcené jeho modlit
bami, vypěstěné jeho úsilím a pracemi. Jest zajisté šťasten ndp. arci
biskup, když vidí, kterak roste, mohutní a obepíná všechny skoro 
již větve slovanské. O letoších slavnostech ne kněžských, ale laických, 
pronikala všude cyrilometodějská myšlenka Apoštolátu, pravil kterýsi 
zpravodaj s tohoto místa Pána Boha prosíme, aby dal Jeho arcib. 
Milosti tolik života, zdraví a sily, aby mohl Apoštolát uplatnili mezi 
Slovany tak, by viděl všude i hojné ovoce jeho působení.“ ■

Pokladník prof, V. Horák z Litovle podá! zprávu poklad
niční Ústředního výboru:
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Příjmy za rok 1920 od 1. ledna do 31. prosince: Kč
Zbytek z r. 1919........................................................... 17 197-30
Úroky ze vkladů . ................................................... 330'16
Kupony ze státních úpisů čsl. . . .... 79-60
Členské příspěvky............................................................... 2 386 48
Dary a oféry . ............................................................... 9.614-09
Odbor olomucký (od 1. července 1919 do 30. června 1920) 3 722 57
Odbor brněnský .......................................... ■ • ______ 4 OOQ-—

Celkem . . 37.370 20

Vydání:
Papežskému misijnímu ústavu na Velehradě................. 23 000-—
Duchovní cvičení na Velehradě............................. • 1 000 —
Mše sv. sloužené za členstvo ... . .... 57-50
Akademii Velehradské ... ..................... ... . . 4 000-—
Na misie v Mor. Ostravě.............................................. 300- —
Složenky . . . ’.............................. ... 80-—
Za pozlacení kalicha a pateny pro Rusko ................. 120-—
Za nové přijímací obrázky ................................................... 850 —
Za propagační tiskopisy . . .................................. 490-—
Různé...................................................................   ■ ■_________308-07

Celkem . . 30.195'57

Příjem.............................  37.330'20 Kč 

Přehled účtů do 31. července 1921:

Zůstává koncem r. 1920 . 7.134-63 Kč

Příjem . . . 37.727-98 Kč
Vydání . . . 35.637-- „

Zústáv á . . 2.090-98 Kč

Stavba domu pro katol. studenty :
Příjem s úroky . . . . . . . 6.074-45 Kč
Vydání Akademické lize v Praze . . . . 1.000'- Kč
„Sušilovi“ v Brně . . . . . 5.000'- n
Poplatky......................... . . 20-13 V»

Celkem . . 6.020-13 Kč

Příjem . . . 6.074-45 Kč
Vydání . . . . 6.020-13 „

Zbytek . . 54'32 Kč, které byly
přičteny k účtům apoštolátním. Apoštolát má 25 členských podílů 
po 200 Kč „Sušila“ v Brně.

Pokladniční zpráva byla schválena a pokladníkovi vysloveny díky. 
Ndp. arcibiskup rozhovořil se s velkou chválou o značné po- 

moei, kterou nám poskytli katol. Čechové v Americe, děkuje jim 
jménem Apoštolátu takto veřejně, oznamuje, že sloužil za všechny



americké dobrodince Apoštolátu a Velehradu mši sv. na posvátném 
Velehradě a dává se zmocnili valnou hromadou, aby jim ještě jednou 
vzdal povinné milé díky. Po tomto sdělení samovolně několiku- 
tisícové shromáždění propuklo v nadšený, upřímný projev pro naše 
drahé, obětavé krajany v Americe.

Za cyrilometodějské družstvo „Velehrad“ podal pokladník děkan 
Hříva z Napajedel pokladniční zprávu; ndp. arcibiskup promluvil 
pak o stavbě poutního domu „Stojanová", ve který má býti pře
staven dosavadní panský pivovar ua Velehradě.

Dp. Fr. Vaculík z Drysic přednášel o předních úkolech 
Apoštolátu, nastiňuje, jaké povinnosti čekají Apoštolát; u nás, kdo 
se vede urputný boj proti všemu katolickému, a proto třeba nasa 
diti páky v prohloubení náboženského života duchovními obnovami, 
cvičeními a misiemi, v poučení školou n hájení tiskem. To všechno 
si předsevzal Apoštolát 11 tímto směrem chce pracovali nu zakotvení 
katolictví u nás; ale úkol jeho jest ještě širší a vznešenější: má 
působili i mez: nesjednocenými Slovany, aby všichni jedno byli.

Po obsáhlé této přednášce kázal ve chrámě katech. L. Beček 
a ndp. opat Šup měl slavnou biskupskou mši sv., a venku pro 
množství lidu kázal prof. dr. O. Tauber u slovanskou liturgii sloužil 
biskup dr. Dion Nj uradí. Po skončených bohoslužbách vedl ndp. 
arcibiskup nádvořím svátostný průvod. Byl jeden z nejkrásnějflích, 
jaké 8e rozvinuly na prostorném náměstí velehradském.

Vždy tryská tolik nadšení do srdcí všech vděčných posluchačů 
o každé pouti Apoštolátu, takže jimi roznáší no známost o něm po 
městech i vískách našich Jest ovšem třeba čilé a obětavé práce 
YŠech, aby Apoštolát všude zdomácněl, všude čítal mnoho členů, 
kteří by se i modlili i almužnu skládali; jen tuk může dostáli veliké 
úloze, kterou v něj nynější dobu skládá, uby pro náboženské ob
rození Slovanstva vykonal co nejvíce.

0 0 B

Dr. Fr. Stélé a Fr. Terseglav.

Svatá Rus.
Církevní a náboženský život na Rasi.

I.
Na začátku nejprve uvedu známou myš1cnku Vladimíra Solovčva, 

že katolická a východní církev jsou toliko dvě polovice pravé církve 
Kristovy. Ideálně pojaty jedna druhou velmi pěkně doplňují a jejich 
rozkol je něco, co se podstatně protiví pravému křesťanství.

Když měl Terseglav v Čeljabinsku přednášku o shlížení obou 
dvou křesťanských církví, ptalo se ho pravoslavné kněžstvo, kde je 
vlastně pravá církev, když přece dvojí pravdy býti nemůže. Kterýsi 
kněz ho docela obvinil, že je přívržencem humanisty ťomponatia 
(„co je filosoficky pravdivé, může býti nábožensky nepravdivé a na
opak“;. Na tu otázku a výtky odpověděl Terseglav toto:
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„Pravá církev jsoifji všichni, kteří, bon«? lide věří‘ v křesťan
skou pravdu, ať už jsou bez vlastní viny členy tě neb oné křesťan 
ské církve, ježto oni patří k „aninia eeclosiuo“, kdežto „corpus 
ecclesiao" objímá všechny, kteří jsou též viditelně (prostřednictvím 
biskupa) ve spojení se střediskem církve, sv. Petrem,"

V tom smyslu všichni pravoslavní, kteří žijí v dobro víře, že 
jejich stanovisko je správné, jsou v pravém spojení s Kristem, To 
platí o nich rozhodné více než o [iroteslantoch, kteří zavrhli mi
lostné spojeni prostřednictvím kněžstva a svatostí. Bylo by absurdní, 
kdybychom neuznávali pravoslavných zn pravé clony církve Kristovy, 
když mají přece Eucharistii, Ovšem že viditelné spojení jo něco 
dokonalejšího. Pracujme v prvé ladě, abychom odstranili oboustranné 
předsudky; sjednocení, po němž prahnou všechny nejlopňí živly obou 
ťírkví, musí pak přijití samo šelmu.

Oo se tkno dnešních ruských církevních poměřil, musím do
znali, žo jsou žalostné. Ale, jak jsme už častěji připomněli, revoluce 
osvobodila rovněž církevní síly, ktc.ro stojí nyní před dílložltými 
úkoly a přemýšlejí o tom, jak by si předem samostatně bez koni roly 
státní moci sorganisovaly církevní a nábožensky život své církve. 
IJěinek sc již v mnohém ohledu jeví. Církev začími myslili o uve
dení náboženských princi pil do veřejného života, při čemž se musí 
ohlíželi na katolickou církev, ježto její veřejné píisobení n, nádherní!, 
organisace imponují dokonce i jejím prolivníkilm. Vždyť i dnes žije 
ruská církev ještě převážně pod mílrou. ktertrlfflWa na ní po celá 
století; odkaz caesaropapismu nebude ještě dlouho přemožen. Hušká 
totiž církev stála vtiči toku veřejného života úplně pasivně; tile 
b.ylo by nespravedlivé, obviňovali za to v prvé řadě biskupy a kněze. 
Pomysleme jen, že carismuS absolutně nedopouštěl sociální, politické 
a charitativní práce kněžstva; nad biskupy neustálo visela carská 
hftl. Není pochyby, že dobrá vide u nich byla; mnoho jich, proto, 
že se odvážili pozdvihnout! svého hlasu, bylo zavřeno do kláštera. 
Státem byla výchova ruského kněžstva kontrolována pode vší kritiku. 
________________________________________________________ (Pokračování.)

Objednejte spisy:
Kar. Jindřich, Vlád. Serg. Sol >vjev, jeho žfvol a násobení, Cenu 20 Kč.
Dr. fr. Grívec, Pravoslaví. Cena 15 Kč.
AI. Pozbyl, Ježíš Kristus. Cena 10 Kč.
AI. Pozbyl, Církev Kristova. Cena 12 Kč.
AI. Pozbyl, Naši miláčkové.
AI. Pozbyl, Život Panny Marie a sv. Josefa.
J. Vychodil, Vzpomínky na cyrilometodějský rok 1803.
Právě vyšla nová poučka na obranu církve katolické proti českoal, aekté: 
Stará či nová církev? 12 stran velké osnierky. Cena 10 kusů 0 Kč, 

i00 kusů 45 Kč. Objednejte a rozšiřujíc!

llšetřte práce a peněz Apoštolátu a za
šlete doplatné za dřívější a tento ročník!

Nákladem vlastním. íhkem arcIbhknpjKkó knih a ííamenotíakárny v OíomcmoL
Zodpovědný red«*' or dr. Fr. Hrachovaký,
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Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
pod ochranou bl. Panny Maríe.

ř Zakladatelé a pořadatelé: AeéčP7"
J. M. ndp, arcibiskup <lr. Ant, Cyr. Stojan, 

Ad. JaSek, katecheta v KromřtíŽI, 
dr. Fr. Mnichovský, sekrctrtř v Olomouci

Zahřádka cyri 1 ometoděj ská.
■(Podává dr. Aut. Cyr. Stojan, předseda ústřed, výboru »ApoStoliltii sv. G, a M. 

pod ochranou bl, Panny Maile".)

O činnosti sv. Cyrila a Metoda na Moravě.
(Dalít Část.)

Začal lid ustávali ve zpěvu z různých příčin. Starosti veliké 
-doléhaly na něho, takže mysl radostná, tvořivá to sílu, ho vytrácela. 
Nové a různé směry jak v hospodaření tak i ve státní správě a po
litice rušivě zasahovaly do života druhdy tichého a idylického, což 
za následek mělo, že lidé opravdu se řídili příslovím: „Není mně 
do zpěvu.“ Zdaž nám nu mysl nepřichází nářek židů v babylonském 
zajetí? Pověsili harfy a hudební nástroje na. stromy. A když Baby
lonští je vyzývali a prosili, by zazpívali jim krásné písně siónské, 
odpovídali: „Kterak máme zpívati v zajetí, v zemi cizí, v opuště
nosti své.“

A když lid ustával ve zpěvu, tu ušlechtilým vlastencům sželelo 
se, že by písně mohly přijití v zapomenutí. 1 jali se vybízeli, by ho 
písně sbíraly a budoucím pokolením na obveselenou a povzbuzení 
zachovaly. U nás dal se do sbírání písní profesor bohosloví Fran
tišek Sušil z Brna. Byla to divná podívaná. — „Panáček“ tenkráte 
v takové uctivosti! A sbírá „halabajky — hluposti“ — písničky 
světské! Vynakládal celou svou výmluvnost, ab,y pohnul stařenku, 
by mu zazpívala. Co tu upejpání, vykrucování a výmluv. Mnohdy 
ženci šli z pole, zpívali, srdce radostí usedalo SušiJovi, že i on 
bude míti bohatou žeň. Než sotva ho zočili, bylo po zpěvu. 1 dorá
žel na ně, by jen zpívali, že jest dovoleno člověku i krásnou svět
skou píseň si zazpívali a se obveselit!, aneb, jak on říkával, „na 
duchu se okřepiti“. — Na sbíračkách těch nosíval několik listů 
z mravouky, jako by jí potřeboval. Neboť poukazovali často musil
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na mravovědu. Namnoze převládal názor, jako by člověku nebylo- 
možno zalíbili se Pánu Bohu i při zábavě. Přemnozí mínili, že čas 
věnovaný zpěvu slušných písní světských a zábavě slušné jest ztra
cen. Bylo Sušilovi poukazovali, že čas taký, Pánu Bohu zasvěcený 
a obětovaný, jest dobře ztráveným a použitým. Vždyť pookřejeme, 
nových sil nabudeme a s větší radostí vše pak konáme.

I nám jest poukázati na to, že křesťanu jest dovoleno pobaviti 
se, že i zábavu má posvětiti dobrým úmyslem. Tak i zábava se 
stane záslužnou před Pánem Bohem. K sv. Janu, miláčku Páně, 
přišel jistý věřící asi o poledních a vidí, kterak si zahrává s ptá
kem. I podiví se a úžasně volá: „Myslil jsem, že tě najdu u roz
jímání, a hle. ty hraješ si s ptákem.“ „Podívej se tam,“ dísv. Jan, 
na napnutý oblouk. „Máš zato, že kdyby stále zůstal napiatý, že by 
neprasknul? Musí býti popuštěn někdy. Tak i já, napiatě" musím 
konati povinnosti své, musím však také někdy ustáti od nich, po- 
pustiti oblouk, abych se vzpružil a s novou silou mohl se uchopiti 
díla svého.“

Až hodně nás zaráží, co se vypravuje o sv. Karlu Bor. Když 
ještě studoval na ústavě a kdysi po obědě při hře — byli při ní 
všichni — jeden z nich se otázal: „Co bychom činili, kdyby někdo 
k nám přišel a s určitostí prohlásil, že za čtvrt hodiny umřeme?“ 
Tu pravil jeden z nich: „Já bych běžel ku sv. zpovědi.“ —Druhý 
dí: „Já bych vzbudil zkroušenost a lítost.“ A sv. Karel Bor.’dí: 
„A já bych dále hrál!“ Podivný tento výrok, jenž nás naplňuje 
úžasem, objasnil. I dí: „Podle pořádku v našem ústavě máme tuto 
čtvrt hodinu věnovati zábavě a máme hráti. Stanovy našeho ústavu 
jsou od představených, kteří nám jsou dáni od Pána Boha. Když 
hraji, konám nyní vůli Boží, konaje vťlli představených svých, 
a pevně doufám, že když mne Pán Bůh odvolá při. vykonávání své 
svaté vůlo, že mně bude milostiv.“

Jest tedy na nás, abychom i zpěv a zábavu posvětili dobrým 
úmyslem a bude nám vše k zásluze. I Pán byl pozván na hody. 
A hodoval a posvětil tím každou slušnou zábavu na pravém místě 
a v pravý čas.

A tak i sv. věrověstové předky naše o zpěvu a zábavě poučovali 
a zpěvu používali ku povzbuzení, ovšem především písní kostelní.

(Další část.)
„ □ □ Q

Ad. Jašek:

Velehradské porady o náboženském po
vznesení a církevním sblížení Slovanů.

Myšlenka slovanská roste a sílí. Nenadešla sice ještě doba, kdy 
by Slovanstvo v harmonii člověčenstva uplatňovalo se tak, jak mu 
dle spravedlnosti významem ideálu a počtu příslušníků náleží, ale 
ve vývoji lidstva uplatní se jistě duše slovanská, zušlechtěná, vy
výšená a omilostěná Kristem. Národové slovanští prodělávají nové 



jaro dějin svých, začínají nový život ve vývoji na. přelomu dějin 
válkou světovou. Sami cítí silu k životu všestranně plodnému, 
rplatni se ovšem silou ducha a ušlechtilostí srdce jevící se mar
kantně mohutnými rysy v rázovité povaze slovansko, tak že tyto 
vlastnosti budou základní pákou, zvedající a udržující lidstvo nu. vý
šinách ducha. Kdo zná povahu slovanskou, nonaoěkovanou cizím jo
dem, přizná, že hlavní složkou její jest, náboženství. Vezměte si 
duši prostého mužíka, projděte postupně všechny vrstvy ruského 
národa a dostupte až k výšinám významných geniů ve lilosolii, Tol- 
8tého a Solovjeva. a poznáte, že všechno myšlení jejich jest pro 
niknuto náboženstvím. To bod, od něhož vycházejí, zorný Uhel, pod 
nímž vše posuzují, a cil, k němuž no opětně vracejí. A vezměte sl 
Polsko, Slovinsko, Slovensko, tam náboženství ovládá život, n uplat
ňuje se v něm všemi svými složkami.

Proto třeba věnovali nábožensko otázce u Slovanů patřičnou 
pozornost. Ducha náboženského u Slovanů zlomili a udusitl nelze, 
ale nutno jej povznést! a zuňlocbtiti. Za tím účelem nesly no i letoší 
náboženské porady na Velehradě. Zajímavější byly ovšem přednášky 
ozřejmující přítomny' nábožensky slav Slovanstva., ale významem díl 
ležitější byly porady o náboženském povznesení a církevním hIIií- 
žení Slovanstva.

Sjezd po pobožnosti ve svatyni zahájil dno -1. srpna vo sloven 
ské dvoraně ndp. arcibiskup dr. Stojan; vřele uvítal účastníky 
počtem na 150, naznačuje, že hodlají pokračovat! v dílo sv. (lyrila. 
a Metodu, kteří národy slovanské zrodili a připoutali ku skále 
Petrově. Nezůstali všichni v jednotě, proto snahou naší má byli 
práce, aby všichni jedno byli. 1 když cíle neuvidíme, přece Pánu 
Bohu jednáním svým se zalíbíme.

Předsedou zvolen jednohlasně ndp. arcibiskup dr. Stojan, 
zapisovatelem katech. A d. J ašek, tlumočníkem dr. Fran I. D vo rn ík.

Slova ujal se dr. Fran Stole, redaktor „Doni ¡11 Světa" 
z Lublaně, a v obsáhlé řeči líčil poměry náboženské v Jugoslávii. 
Tam jest církevní otázka složitější nežli v ¿'ochoslovonsku. Do
savadní stav jest jen prozatímní. Těžko říci, kterak se vše vyvine, 
když i v politice vše jo kolísavé a hodně radikalismu v různých 
formách dere se do popředí. V jihoslovanském státě jsou tři hlavní 
národnosti, ale i tři vyznání: katolické, pravoslavné a mohamedán- 
ské. V teorii jsou sice všechna rovnoprávná, ale v praksi poplivá 
se kmen srbský kupředu a tím i pravoslaví. .

U Slovinefl stojí katol. církev tak pevně jako před válkou. 
Biskupové byli po celou dobu na svém místě, v národě žili, h ním 
cítili a pro něj pracovali; neohlížejíce se ani nalevo, ani napravo, 
šli jistě za svým cílem, hájíce neohroženě církev a národ. Lid viděl 
v nich nejen své ochránce, nýbrž i bojovníky za práva svá, A tako
vými též byli. Biskupové příkladně a nebojácně podepsáli prolilá- 
šení národní svobody a připojení se k Jugoslávii jíž tehdy, kdy jim 
značné nebezpečí hrozilo. Lid je ctí a považuje za národní vůdce, 
proto neujalo se ani v náboženských věcech, co nemělo jejich schvií_



• 148 

lení. Agitace pro národní církev nenašla tam půdy. Jen dva knězi 
podepsali prohlášení žlutášů (reformistů), veřejně nevystoupil ani 
jeden. Nedali se vyprovokovali proti Římu ani událostmi v Terstu, 
Rjece, případy biskupa Mahniče, Karlina a j. Národ se zachoval 
střízlivě, poněvadž má hluboký katolický základ.

Nejsou tak dobré náboženské poměry u Charvátů. Život 
mnohých kněží jest na ujmu ducha náboženského. Dosud jsou tam 
na vlivných místech církevních lidé, které k neprospěchu církve 
zanesly tam vlny politické. Biskupové odmítli požadavky reformistů, 
veřejnost jich celkem nepodporuje. Nejsilnější je hnutí v arcidie- 
eési záhřebské; kapucíni ze Itjeky poblouzení doznali a navrátili se.

Pravoslavná propaganda v Chorvatsku jest vyloučena, poně
vadž tam se kryjí národnost a náboženství; pouze v Dalmácii vy
skytují se svobodomyslní Charvaté víry pravoslavné.

V Srbsku jest církev v krisi. Rádi by jí zevní pomocí po
vznesli, proto arcibiskup Velimirovič pracoval pro spojení s církví 
anglikánskou, Dositej s československou, ale tím poměry se ještě 
více zaplétají. Chystá se sjezd balkánských pravoslavných s angli
kány. Sporů mezi pravoslavnými a katolíky nebylo; navazovaly se 
styky, ale hlavně pro Dositejovu agitaci v Čechoslovensku pravo
slavní zpyšněli, katolíci ochladli, takže zbylo jen něco styků osob
ních. Pro sjednocení je půda mezi Srby nepříznivá a není bodu, na 
nějž by se mohlo navázali. I pokus byl by nenáviděn. Dala by se 
však najiti cesta k součinnosti mezi oběma církvemi. Akademický 
spolek „Krek“ v Praze a nI)an“ v Bělehradě mají několik dobrých 
pravosl, studentů, u nichž možno šetřili mnoho předsudků proti 
katolicismu a ukázati jim naše upřímné snahy. Bylo by však zá- 
hodno, aby chopili se povolaní činitelé práce na společném křest, 
podkladě (v otázce školské, lidu výchovné, sociální a j.), aby se po
čali poznávati, spolupracovali a sbližovati.

U katol. Bulharů byla slabá organisace před válkou. Po válce 
neustálené poměry politické znesnadňují též otázku církevní. Smý
šlení pro církevní sjednocení jest tam nyní nenárodní, poněvadž je 
podporoval car Ferdinand.

Dnes postavení církve katol. na Balkáně jest obtížnější, než 
bylo před válkou. V Jugoslávii upouštějí od myšlenky konkordátu 
a chtějí provésti odluku církve od státu. Vláda srbská přeje živ
lům méně cenným mezi kněžstvem, do popředí staví pravoslavné a 
mohamedány (v Bosně).

P. J. Urban T. J. z Krakova mluvil o poměrech v Polsku. 
Nedávno (17.111.1 zjednaná konstituce nedala katolictví výsad; ná
boženství katol. jest první mez' rovnými. Církev katol. má možnost 
jmění nabývali a spravovali. Bude asi umluven později konkordát, 
ale myslí, že by nebyl ani nutným, nebof práce katol. jest zaručena 
ve všech směrech. Biskupové jsou svobodně voleni; biskupství 
katol. byla rozmnožena, takže jest jich nyní v Polsku více než 20. 
V Americe je jeden polský- výpomocný biskup, ale není výhradně 
pro Poláky. Vnitřně se mnoho nezměnilo. Protestantské americké



sekty (metodisté) činí v Polsku propagandu a kupují duňo jak ve 
vojsku tak i mezi civilisty. Též i národní církev z Ameriky agituje, 
ale Úspěchu nemá. Není v Polsku požadavku pro zrušení kněžského 
bezženství a pro národní jazyk v bohoslužbě; nejen svátosti, nýbrž 
i svátostiny udělují se latinsky.

V Polsku bude asi zřízena autokefalní pravoslavná církev a pod
řízena patriarchovi cařihradskému.V Polsku není sympatií pro sjed
nocení s východním obřadem. Biskupové polští domáhají se, aby na 
jednom území byl pouze jeden biskup, byt i na území tom byly 
dva obřady katolické; místní biskup aby mél pravomoc nad oběma 
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obřady, jak tomu bylo ve staré církvi. Kněží pak aby měli mož
nost sloužit! a přisluhovat! v obou obřadech. Tak by se stali biri- 
tuales. (Biskup Ropp.)

Velmi čilá debata rozpředla se o poměrech na Podkarpatské 
Rusi, když byl o tom podal zprávu P. Jos. Wagner z llustu. 
Arcijáhen Alex. Kossey z Munkačeva hájil směr velkoruský, 
assessor Jos. Zor van z Klembarku líčil celkem dobré poměry na 
Prešovsku a univ. prof. dr. Jos. Vaši ca z Olomouce rozhovořil 
se o tamních IJasilianech; výhodu reformovaných lícil v tom, že 
nejsou dotčeni maďarismem.

I)r. Klem. Žůrek osvětlil náboženské a církevní poměry na 
Slovensku a líom. Trčka, redemptorista ze Stanislavova, mluvil 
o některých zajímavých zjevech a událostech ve výcli. Haliči a na 
Ukraině.

P. Mi cli. dTIerbigny T. J., prof. bohosloví v Enghienu, 
přednášel o nuzném životě a náboženské náladě ruských vystěho- 
valců, hlavně ve Francii. Rusové trpěli více než ostatní národové, 
mají více mrtvých než .jiní, žádné vojsko neutrpělo tolik porážek 
jako ruské, prodělali tolik přeměn jako žádný jiný národ a na ko
nec, když ztratili všechno, umírají hlady. Tak protichůdné změny 
jsou možný jen na Rusi. Tak na př. o neděli před revolucí byl 
chrám oravosl. plničký lidem, v první neděli za revoluce přišel na 
bohoslužby jediný důstojník, liolševismus snažil se život náboženský 
úplně zničiti, ale stalo se, že projevy-náboženské byly jediným trpě
ným protestem proti bolševismu. Lenin musil dovoliti, aby nový 
patriarcha vtáhl na Kreml. Ruských vystěhovalcfi na západě je na 
3 miliony, jen v Paříži jich žije na 183.000. Ve Francii jest mnoho 
ruské inteligence. I všech skoro, ač politicky jsou velmi roztříštěni, 
mluví se mnoho o náboženství. Sklon k církvi katol. jest u většiny 
patrný. Zápasí většinou s velikou bídou. Bývalý jistý kníže jest 
v Paříži šoférem, matka šlechtična zhotovuje panenky a tak nuzně 
se živí. Hlavní jejich starost jest o výchovu dětí. Francouzové, 
zvláště katolíci ujímají se jich, tvoří zvláštní podpůrné spolky pro 
ně a Rusové jsou jim vděčni.

Uvnitř Ruska je plno zmatku, jejž i do církve chtěli mermo
mocí vnésti. Částečně se to bolševikům podařilo, že prosadili svého 
patriarchu, pověstného odbojníka Iliodora. proti všeobecně zvolenému 
a váženému Tichonovj. Má tedy ruská církev nyní patriarchy dva, 
po případě tři, čítáme-li k tomu i starověrce, kteří si též patri
archu svého zvolili. Iliodor podporován jsa vládou, dopustil se proti 
Tichonovi a jeho církvi mnoho násilností. Další líčení jeho bylo 
posloucháno s napiatou pozorností.

Mluvil-li prof. dTIerbigny více theologicky a realisticky, mluvil 
o náboženských poměrech Ruska více ze srdce a idealisticky Fran 
Terseglav, redaktor „Slovenca“. Při otázce ruské třeba se osvo- 
boditi od názorů polských a ukrainských. S největší láskou třeba 
vyjiti vstříc národu, jenž nejvíce strádal a trpěl. Otázka nábožen
ská jest otázkou ruského národa, jako snad nikde jinde. Rusko spo
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jeno s kutol. církvi bude míli určitou, jasnou ideu, velkou mravní 
opěrnou pomoc. Konverse jednotlivců, ae nyní dosti časté, jsou 
ohraničeny přece na nzký kruh a pro celek nennijí patřičného vlivu 
a významu. Třeba pracovat i k tomu a hledali takových cest., by 
obě církve celkové došly do spojení. Byly k tomu vhodné okamžiky 
r. 1917 a 1918, kdy čekali Kusové pomoci katolikíi, alo tito 
nepřišli. Přeje si, aby v církvi pravoslavné vzniklo hnutí (jako 
ritualisté v Anglii), které by samo hledalo sblížení s církvi kat,ok 
a pracovalo pro spojení s ní. Jsou v Hušku lidé vynikající, vlivní, 
kteří si přejí církevní jednotu; s nimi třeba, naváznti styky, praco
vali, je podporovali. Takovým hnutím pravoslaví nahudo nového 
života, zvedne se, obrodí, zmravní, odvrhne byzantinismus, dá kněž
stvu lepší výchovu i ascetickou, jíž tolik potřebuje. Tož politice 
jest třeba křesťanských zásad: pracovníci křesťansko-sociálního směru 
budou nutní pro Huško. Ať jest snahou naší, ve všech těch směrech 
jim pomáhali a potírali na jedné struně byzantinismus, na. druhé 
bolševici ví.

Těžko jest ovšem porozuměli ruskému lidu. Hus uzná volku 
leposl a činnost církve kutol., bude se jí obdivovali; alo v srdci 
zůstane pravoslavným. Pravoslaví jost mu nojkrilHiiějňt, nejvminějňí, 
plné poesie, ono odpovídá nejlépe duši ruské. Husovi no vyčítá, mnoho 
špatných vlastností, ale on zůstává přece nábožným. Nábožnost joho 
jest. z. velké části jen obřadná, vtělí lit. ho do liturgie. Jejich uknlisty 
jsou vskutku unášející, v liturgii mají též svou víru. Tu u nich 
přešla více v srdce než v rozum. Ponětí jejich o křesťanství jost 
jiné než u mis; historik, filosof, umělec, bohoslove« by jo měli vše
stranně studovali a pověděli nám o pojmu ruského křesťanství více. 
I když Kus jest velmi obřadný, nenásleduje, že jest jen obřadný. 
Poznal ženu, která o smetné neděli tak byla proniknuta obřady, že 
čtouc akafisty plakala a postila se nejen v pokrmu, nýbrž i v řeči, 
mluvíc toliko, co musila. Všichni se cítí dítkami Božími. Možná, že 
jeBt to latentní katolictví. Zasluhují však naší úcty; co bylo u nich 
špatného, bylo vlivem byzantinství, ccsaropapismu a rázných ne
příznivých okolností.

Nejdíiležitějším činitelem pro sblížení s námi jest pravoslavný 
laik. Ruské duchovenstvo nestojí na výši ani mravně ani. rozumově. 
Laici mají mnoho stížností do špatného duchovenstva neschopného 
lásky k církvi pravosl. a práce pro ni. Přes to nemožno oddělit! 
ruského laika od kněze. Ruští laici jsou pro kněžské bezženství 
a myslí, že hlavní příčinou úpadku pravoslavné církve jest manžel
ství duchovních, jež odvádí člověka od ideálnosti. Laici by si přáli, 
aby církev katol. pomohla zavěsti, bezženství u pravosl. kněží (bylo 
by možné ovšem jen fakultativní aspoň s počátku). Není dobré, že 
biskupové jsou bráni jen z mnišstva, a to proto, poněvadž ruský 
mnich se zabývá vším možným, ale nejméně mniňským životem; 
neznají života národa a potřeb jeho. Ryli dobří za carství, poně
vadž se nezabývali politikou, báli se života mimo chrám, residence 
jejich byla nedostupná smrtelníku, nesměli chodili nikam pěšky, 
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milovali nádhernou okázalost, visitovali ikony, ale jinak se nestarali 
o život. Kněžstvo bylo příčinou úpadku ruské církve. Neměli dobré 
výchovy, byliť vzděláni v seminářích státních. Ohromného významu 
by bylo, jestli by se podařilo povznesli výchovu kněžstva, aby měli 
povolání a pracovali pro církev a národ

Kněží jsou nyní v úžasné bídě. Kterých bolševici neutratili 
na životě a neumučili, hynou nedostatkem a zmírají hlady.

Ústrojí ruské církve jest rozdílné od katol. Přijali synodální 
(demokratickou) soustavu. Ruský laik má značný vliv na vedeni 
církve; i tam, kde předsedá patriarcha, mají většinu laici. Be
rou účast i na rozhodnutích věroučných a kázně. V sezení v Mo
skvě byli biskupové proti manželskému rozvodu, laici však. jej 
prorazili. Ondřej, arcibiskup ufský, chtěl kněze z církevního ži
vota vůbec vyloučiti pro jejich špatné vlastnosti. Nenáviděli ho, 
poněvadž je nutil ku vzdělání a pastorační práci.

Většina laické inteligence jest pro sblížení s katol. církví. Jsme 
však povinni vystříhati se všeho, co by neslo pečet misionářství 
nebo proselytismu.

Rusko potřebuje zvláště nyní vzdělaných pracovníků. K těm 
mu dopoinoci. Přesvědčiti je, že můžeme pracovali společně na 
křesfanské půdě. Naučme je pracovati užitečně a zavážeme si je 
k vzájemné lásce. Ukázati jim, že jejich víra jest, krásná a vzne
šená nejen pro chrám, ikony, úzký kruh, nýbrž že jest užitečná 
a potřebná pro celý život, rodinu, školu, stát. To bude praktická 
cesta ku sblížení. Naše myšlenky a snahy prosty budtež vší zálud
nosti, pomoc naši vediž láska; otázka dozraje.

Opat Šup z Rajhradu projednával návrh nitranského biskupa 
dra Kmefka na založení ligy katol. Slovanů; upuštěno od toho, když 
může ji nahraditi Apoštolát. Zato zřízena bude kancelář, aby šířila 
myšlenky sblížení církevního mezi Slovany.

Z usnesení vyjímám:
1. Aby Apoštolát sv. Cyrila a Metoda byl zaveden v celé církvi 

katolické a všude byla doporučována modlitba za sjednocení církví.
2. Aby svátek sv. Cyrila a Metoda byl svátečně oslavován mezi 

všemi katolickými Slovany.
3. Aby na katol. universitách a v seminářích na Západě byly 

zřízeny stolice pro přednášky o východní církvi.
4. Aby mohli býti přijímání pravoslavní bohoslovci na vzdělá

vacích a vychovávacíeh ústavech katolických.
5. Aby bohoslovné fakulty přijímaly za posluchače i laiky.
6. Aby katolické řády a společnosti náboženské na Západě, jak 

mužské, tak i ženské připravovaly a vychovávaly některé své členy 
pro práci (skutky milosrdenství, školy, duchovní výchovu a vedení 
lidu) na pravoslavném Východě.

7. Aby na Zapadě byly založeny nové instituce a kláštery pro 
výchovu a připravu takových lidí.

8. Aby ruští uprchlíci vydatně hmotně i duchovně byli pod
porováni.
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Ač porady trvaly po tri dny od rána s malou přestávkou až 
do večera, přece pro zajímavost udržovaly účastníky v čilosti. ll.o 
kování účastnili se hlavně odborníci a řečníci.

0 E E

Valná hromada Akademie Velehradské.
Valná hromada Akademie Velehradské konala so v sobotu od

poledne dne (’>. srpna na Velehradě. Zahájil ji její místopředseda 
ndp. arcib. dr. A. C. Stojan.

Jednatolskou zprávu podal katech. Ad. .laňok takto: „Po třetí 
kladu účet z činnosti A. V, na valné hromadě. Naposled stalo so 
tak r. 1916, kdy hrozilo A. V. nebezpečí, že bude rozpuštěna, po
něvadž sleduje cíl slovanský a měla za členy I lidí z nepřátelského 
území, na př. z Francie.

Výbor A. V. až do r. 1916 byl toliko prozatímní, až teprve 
onoho roku zvolen byl dle stanov výbor již řádný o 16 členech.

Za války utichla vědecká a vydavatelská práce A. V, (kromě 
díla dra Snopka) hlavně z toho důvodu, že nebylo snadného spo
jení mezi světem slovanským a že v Rusku, kdo přece hlavní tíha 
prací spočívala, válka dosud zuří.

Nebylo proto možno ani pokračovali ve sjezdech pro církevní 
sblížení, ani pravidelně vydávati Ada A. V. Bohoslovná literatura 
u Slovanů ležela ladem, spolupracovníci byli rozptýleni a nemohli 
se dovolali spojení.

Jiné a poněkud výhodnější okolnosti byly v Anglii a ve Fran
cii. Umožnily pilnému našemu redaktoru A. A. V. P. Ad. Špaldá- 
kovi, jenž za války zdržoval se v oněch zemích, že propagoval vše
stranně naše myšlenky, s dřívějšími spolupracovníky oněch zemí 
stál ve styku a nové vyhledával a získával.

Tak mohl i sestavili a vydati X. svazek A. A. V. ve Francii’ 
zvláště, když našel ochotné příznivce, a to křestanského velkokupco 
Gersona v Antverpách a OO. jesuity v Paříži, kteří zapůjčili na 
vydání onoho svazku potřebné peníze. Ovšem účet, za tento svazek 
činil by dle našich peněz na 70.000 Kč. Avšak našli se horliví a 
nadšení mecenáši v Americe severní, čeští to kněží, kteří na pod
nět dp. Oldřicha Zlámala, faráře v Clcvelandu, poslali nám ame
rická stipendia na mše sv., které za souhlasu nd. arcib. konsistoře 
v Olomouci bud gratis, bud za částečný obnos naši kněží odslou- 
žili a takto pomohli po částkách spláceti dluh v Belgií a ve 
Francii, odkudž k témuž účelu 00. jesuité též posílají k odslou- 
žení mše sv.

Bohužel poslední svazky vydané A, V., totiž spisy zemřelého 
dra Frant. Snopka o slovanských apoštolích, ačkoliv kritikou byly 
yřele doporučeny, málo jdou na odbyt pravděpodobně pro přísné 
vědecký obsah. Jest se však nadíti, že bude vzbuzeno studium slo
vanské theologie a vyhledávány budou k tomu i spisy vydané A. V.
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li. 1918 vydal dr. Jos. Vajs pomocí A, V. dílo »Misi slavnije 
slověnskim jezikom“ hlavně jako pomůcku bohoslovcům a kněžím 
při studiu staroslovanštiny. A. V. věnovala celý náklad Akademii 
krčské, ponechavši si toliko exempláře potřebné za podíl pro své 
členy.

Minulého roku vydala A. V. jako VII. svazek svých děl „Christ
licher Katechismus“, jejž sepsal pravoslavný filosof vyloživ v něm 
krátce jádro a zásady křesťanství.

Právě vyšlo nové dílo „Pravoslaví“ od univ. prof. dra Frant. 
(■rivc.e, jež přeložil do češtiny ze slov, rukopisu Martin Chudoba. 
Toto vědecké dílo, založené na původních pracích, hlavně pravo- 
slavúých bohoslovců, jest velmi důležité nejen k poznání pravoslaví, 
nýbrž i pro naše poměry, poněvadž československá sekta, opustivši 
matku, církev katolickou, přešla k pravoslaví.

A. V. připravuje k tisku nové knihy, a to od dra Frant. Od
valila „Vývoj řeckého rozkolil“, od dra Frant. Grivce: „Učení by- 
zantinské o prvenství a jednotě církve“ a XI. svazek A. A. V. za 
redakce P. A. Špaldáka.

Tak činnost A. V. obmezovala se hlavně na vydávání knih 
které sledují účel A. V. a objasňují náboženské a církevní otázky 
ve smyslu cíle A. V

Knihy jsou uloženy v Kroměříži (u jednatele Ad. Jaška), od- 
kudž se i rozesílají, část byla zaslána na Velehrad. Posud možno 
dostali všechny knihy, jež A. V. vydala.

Knihovna A. V., již P. Špaldák znovu přehlédl a uspořádal, 
< hová se v klášteře na Velehradě. Byla obdarována některými kni
hami z pozůstalosti f kanovníků Frant. Pospíšila a Jana Lásky 
v Kroměříži jakož i exempláři darovanými spisovateli.

Členů má A. V.: zakládajících 8, řádných 58, přispívajících 40, 
kdyžtě jich 36 buď zemřelo, buď přestalo býti členy.

Nemáme jiného přání, než aby A. V. rostla v činech, dílech, 
členech i příznivcích a aby pracemi svými „pěstovala a podporo
vala usilovně vědecké studium o církvi východní“, k čemuž byla 
založena.“

Pokladník děkan Balt. Hříva podal pokladniční zprávu, z níž 
vyjímáme:

Příjmy od r. 191«;—1920:
Dary (int. z Ameriky ., členské příspěvky a úroky . . Kč 37.556'94 
za knihy ..............................................................*„ 4.049-15
různé..................................................................... . ... „ 3.850'—

Celkem Kč 45.456'09
\vdaní:

Kežie ’    Kč 339 15
knihy.......................................................................................... „ 5.050 —
intence......................................................................................„ 6.668 —
splacený dluh . .......................... ...................... ,. 9.633*80

Celkem Kč 21.690'95
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Gersonovi do Ilelgie splaceno........................................... . ‘23.584'—
starý dluh . .  „ 2.3(iď—-

(lelkem Kč '25.950'—
Rozvaha

Příjem............................................................  Kč 45,450'09
vydání ............................................................................... 47.(140'96

Schodek Činí Kč '2,184'8(1

Kromě toho dlužíme ještě u 00. jesuitů v Paříži '2000 franků 
na dluh za svazek X. „A, A. V.w

Zpráva jodnatolská i pokladniční byly schváleny. Na místě 
zemřelých členů výboru prelátu dra .lunu Pospíšila a drn. Krnnt. 
Snopku, zvoleni byli noví členově, a to: Dr. Dlon. Njnrmll, biskup 
v Križevci, Aur. Palmiori ve Filadelfii v Americe, Ad. Špnldák, prof. 
v Olomouci, Michel d llerbigny, prof. v Enghiunu. Dle stanov jsou tito 
členové doživotně zvoleni do výboru. Do předsednictva na 4 roky 
byli zvoleni: Předsedou metropolitu Ivovský, Ondřej hrabě Soptickyj, 
místopředsedou metropolita moravský, dr. A. O. Stojan, jednatelem 
Ad, Jašek, katech, v Kroměříži, pokladníkem Balt. Hříva, děkan 
v Nupajedlích. Mimo t.o byli zvoleni do předsednictva dr. Dlon. 
Njaradi. biskup v Križevcích, dr. Krmil. Orivee, profesor v Lublani, 
dr. Kamilo Dočkal,,kanovník v Záhřebu. Za revisory účtů byli zvo
leni tajemník Apoštolátu dr. Kraul. ílrachovský n univ. prof. dr. Jos. 
Vaéica, oba z Olomouce.

Ve volných návrzích přednesl jednatel Jašek, aby se poděko
valo P. Oldř. Zlámalovi, faráři v Olevehmdu,za podporu pro A, V,, 
což jednohlasně bylo přijato. Za knihovníka knihovny A. V. byl zvo
len dr. Jos. Vaňica. Příspěvek byl stanoven: pro zakládajícího člena 
1000 Kč, pro řádné členy 20 Kč, přispívající 10 Kč. Místopřed
seda poděkoval všem a ukončil valnou hromadu.

0 0 ta
Ad. Jašek.

Sjednocení Ruska — posláním Polska.
Kdo zná smýšlení katol. západu posledních desítiletí o poslání 

Poláků vůči Rusům, pokládal by uvedený nápis za nemožný. A. přece 
vyslovil onu věto nejlepší znalec mezi Poláky ruské církevní otázky 
a kdysi nejhorlivější pracovník polský o sjednocení —- ks. Jan 
Urban T. J. z Krakova na všeobecném sjezdů polských katolíků 
ve Varšavě dne 7. září t. r. Stojí tudíž, abychom uveřejnili řeč 
P. Urbana, poněvadž má nové vážné myšlenky, opravdu katolické, 
jimiž povzbuzuje bratry své, aby podali svorně pomocnou ruku 
ostatním slovanským bratřím ku společné, práci, aby mezi Slovany 
nastal jeden ovčinec a jeden pastýř.

„Všichni se shodují, že možno-li vůbec mluviti o poslání národa 
vůči národu, a máme-li my Poláci jaké poslání vůči Rusku, pak jest 
to: nésti jim západní osvětu.
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Jakou osvětu ? Toliko postup v oboru průmyslu nebo rodící se 
odtud hmotný blahobyt a pohodlný život? Dnes po krvavých důkazech 
víme, že tento postup rozpoutal toliko válku tříd a národů, že ouen 
poBtup hrozí záhubou téže osvětě, která jej zplodila.

Proto mluví-li se o potřebě zasadili v Ilusku západní osvětu 
a o našem poslání vůči němu, nemůžeme míti na mysli osvětu 
toliko zevní a hmotnou. Takovou osvětu vštěpovali ostatně již jiní: 
Němci, Holanďané a Francouzové. Víme, jaká žatva vzešla z této 
setby. Dozrála v duchovní barbarstvo a hmotnou zkázu. Proč? Protože- 
scházela oné osvětě duše, nedostávalo se činitele, jenž zadržuje 
rozklad. Takovým činitelem opravdové osvěty duševní jest katoli
cismus. On jediný jest s to, aby obrodil, vychoval a zušleehtil 
každou společnost, slovem, aby stvořil národ hodný toho jména. 
Pravoslaví, vládnoucí v Rusku, podalo již o tom důkaz, a jsme 
svědky, kterak to dopadá. Proč tak zle? Poněvadž byzantské křes
ťanství, které zdědilo Rusko, obmezovalo se nejvíce na posvěcování 
pojedinečných duší, uteklo z veřejného života v kraje teoretického 
a bezplodného rozjímání; neboť ideálem tamního křesťanství nebyl 
veřejný pracovník přetvořující svět v duchu Kristovu, nýbrž pou
stevník, poutník, „jurodivvj“ — hloupý pro Krista. Jsme tudíž po
vinni, iny Poláci, jiti s katolicismem na Rus. Důvodů je mnoho 
proč právě Poláci.

Nejpřirozenější jest ten, že z katolických národů Poláci jsou 
nej bližšími bezprostředními sou Bědy Rusů.

Jestli na díle misijním j3ou povinni účastnit! se všichni náro
dové, pak Prozřetelnost Boží každému z nich vyznačila zvláštní část 
oné úlohy: jakoby zvláštní lán na vinici nebeskéno Hospodáře. Každý 
národ katolický tam především nese pochodeň pravdy, kam již mu 
blízkost nebo styky kulturní a ekonomičné ukazují dráhu. Pro naše 
misionáře, vzbudí-li je Bůh, jest Rusko, nejbližší náš soused, s nímž 
ať chceme či nechceme, musíme udržovat’ mnoho styků. Hoří-li 
v našich srdcích láska Boží a toužímeHi rozšířit! království Kristovo, 
pak 'zavřeme raději oči na daleké pustiny africké nebo ostrovy 
v Oceánii, misie tam jiní lépe trefí, a otevřeme je na ležící přeď 
naším zrakem lány ruské. Tuto částku své vinice nám vyznačuje Pán.

Za druhé nás volají dějiny pro misie v Rusku.
Poslání své náboženské a vzděianostní vzhledem k Rusku ka

tolické Polsko ve značné míře již splnilo. Splnilo je, díky bolest
ným pro sebe událostem, ale přemoudrým úradkům Boží opatrnosti. 
Když bylo na vrcholu své státní moci, oddělovala se od něho ne- 
překlenutelnou zdí tatarsko-byzantská Moskva. Tehdy nábožensko- 
osvětový vliv plynul z Polsky — dokonce i prostřednictvím pravo
slavné akademie mohylevské, prostřednictvím divadla a polských 
zvyků na dvoře carů. Toho bylo málo. Proto bylo třeba roztrhati 
naši otčinu, aby sta a tisíce našich rodáků vrženo bylo na bezměrná- 
prostranství urputného carství. A každý z nich byl misionářem ka
tolicismu. Dlouho neobracel nikoho, neboť drakonské zákony tomu 
bránily. Ale nesl s sebou katolickou modlitbu a katolické jméno;
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již svou přítomností lámal předsudky, zašUpeuó chytrými Řeky vilči 
katolicismu. Časem prostory ruské pokryly se sítí katolických sva
tyň, základy k nim kladly ruce polských vyhnancft a vystÓhovalcfl, 
první „Doiuinus vobiscum“ zpíval v nich polský kněz. Když za
svitla v Rusku jitřenka náboženské svobody, polský kněz první 
vztáhl ruku k ruskému člověku, dal mu první modlitební knihu 
v ruském jazyku, první mu kázal ruský, založil první katolický ča
sopis ruský, Část těchto dělníků na vinici Páně navrátila se do 
otěiny, ale setba zůstala a z ní vypučela vinná ratolest, ruského 
katolicismu Jestliže polská ruce ono zrno zasévaly, čí ruce mají je 
zalévati a opatrovali? Katolické Polsko možná nedobrovolné 
dokonalo veliký počátek, což by mělo od dalšího dílu ruku odsu
nout! nebo dovolili, aby byla od něho 'Odstrčenu?

Za třetí, volají k práci naše misionáře naši rodáci po
zůstalí v Rusku. Mnoho se jich sice vrátí do vlasti, ale zajisté 
ne všichni. Dlouho ještě jádro katolicismu v Rusku budou tvořili 
Poláci. Od Smolenska až po 1'harbin, od Murnmňska až po Tuňkont, 
kdekoliv jest katolický chrám jest to polský koulel. Nu „polský" 
kostel třeba se tázat! v Kázáni noho v Tomsku, chce li kdo najít! 
katolickou svatyni. \ těchto polských kostolíc.h uslyšíte tytéž me 
lodic jako ve vesnických koatolích nud Vislou. Víme, že nebudeme 
směti vnucovali ani jazyka svého, ani docela svých církevních Zvyků 
těm, které dle vrtlo Boží snad katolicismu získáme, ale mámo právo 
všecko to zachovávat!. čím se kojí náboženský cit Poláků •— pro 
Poláky, a to dotud, pokud aspoň jeden z nich tam zůstane, Víme, 
že nebude v naší moci ani naším právem, abychom zahnali z vinice 
Páně jiné rozsévače a žence, ale bojím se, že misionáři cizí, byl’ 
nám nejpřejnější, nenajdou dosti porozumění pro ony způsoby ná
boženského života, jaké vytvořila duše polského kněze vyhnunco, a 
že při nejlepší vůli nedovedou vycítili, jak my vycítíme potřeby 
duchovní našeho polského lidu. Ba jest se obávali, že nejeden z nich 
podlehne pokušení našeptávanému od teoretiků pro ublížení církví, 
aby rychle setřel z církve katolické v Rusku její polské roucho, 
by si domněle takovým způsobem ulehčil úkol, šířili evangelium. 
Snad nejeden bude chtíti opírali svou misijní práci na antagonismu 
všeho toho, co vybudovala horlivost polských pracovníků. T,y obavy 
nám nedovolují, abychom se stranili a ponechali pole činnosti zcela 
volné jiným.

Čtvrtá příčina jest to zdar misijního díla. Vím, že ten 
nebo onen za hranicemi pochybuje, jsme-li s to, abychom úspěšně 
pracovali pro návrat Ruska. Řeknou, ž<; jsme neschopni toho pro 
naše přepjaté vlastenectví.

Jistě,'že bychom raději zavřeli dveře do Kristova ovčince, kdy- 
•ychom z pravé víry činili nástroj národní propagandy. () to není třeba 

obavy. Kdo půjde ve jménu Kristovu, dovede stát! se všem vším 
jako sv. Pavel — Řekem pro Řeky, židem pro židy. Na druhé 
straně náš polský misionář pochopí duši ruskou snáze, než kdo jiný, 
ua př. Francouz nebo Němec, poněvadž má klíč k té duši —jazyk.
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Lépe než kdo jiný porozumí povaze lidu ruského. Mluví se o pro
pasti, jaká dělí duši ruskou od duše evropské. Tu propast nejlépe- 
překlene polBký kněz, poněvadž znaje oceniti těžkost práce, střízli
věji se do ní zabere bez zbytečného romantismu a preludii, ale tím 
též nedočká se tolika zklamání, která by jiným znechutila další práci.

Konečně pobídkou k takovému poslání jest i zájem našeho 
národa a státu. Řekli jsme — a neodvoláme —že se nesmí či- 
niti z práce misijní nástroj národní propagandy. Odnárodniti jiné není 
jediným obohacením a kořistí vlastního národa. Větší kořistí jest 
učiniti z někoho souseda přejného, nežli ho oloupiti o vlastní jeho 
mínění. Jsou lidé — a neschází jich ani u nás — kteří soudí, že 
dopomoci sousednímu národu, aby se kulturně povznesl, značí totéž, 
jako posíliti nepřítele. Takoví lidé též nedovolují, aby se mluvilo 
o polském poslání v Rusku. Jsou to lidé, kteří neznají jiného spo
lužití národů jako stav ustavičné války. To jsou přívrženci Darvi- 
novy nauky „boje o život“, z níž odvozují též dogma politické mou
drosti. Jsou to vlastenci „živočišní“, kteří si pokládají za povinnost, 
jestli jiných přímo nesníst, tož aspoň je tak oslabiti, aby nebyli 
schopni, by snědli nás. Ale jsou rovněž i u nás lidé, kteří 
věří ve vítězství pravdy a dobra, lidé, kteří jsou přesvědčen: 
o harmonii mezi národy spojenými svazkem lásky a spravedlnosti 
všeobecné. To jsou „utopisté“, pro něž jest království Boží na ze
mi nejvyššítn ideálem, kteří proto ani činem ani nečinností nechtějí 
klamati své denní modlitby o přijití toho království. Takoví jsou 
přesvědčeni, že Rus-katolík bude pro Polsko přejnějším sousedem, 
nežli cizí mu věrou pravoslavný, že teprve při společné víře vy
plní se stručný název bratrských „národů“. A takoví budou ochotně 
pracovati, aby aspoň trochu přiblížili onen okamžik sbratření 
pro chválu Boží, ve prospěch církve a vlastního národa.

Kterak a kdy má Polsko chopiti se svého poslání vůči Rusku ? 
To jest otázka další a složitější. Možno se tázatinavracovati jed
notlivce či méně o ně dbáti a pracovati více, aby celá církev pra
voslavná se navrátila? Možno se příti o tom, zda šířiti jen katoli
cismus v obřadě latinském či zachovávali obřad východní, zda pra
covati toliko mezi lidem či též hledati sblížení s pravoslavným 
kněžstvem, zda pracovati více živým slovem nebo perem ve škole, 
na kazatelně či zajistit! si vliv na veřejný život.

Všechny ty otázky jsou vážné, avšak nejsou nejvážnější a nej
pilnější. Prvním jest, abychom si uvědomili tu povinnost a rozhodli 
se podniknouti tu práci uloženon nčm Prozřetelností; cesty k cíli 
vedoucí samy se otevrou, metody práce vytvoří sama práce. Míti 
jen mysl volnou od doktrinářství a úzkoprsé jednostrannosti, a bu
doucnost sama rozuzlí nejednu těžkost a záhadu. Mějme na mysli 
vroucí přání Kristovo, „aby všichni jedno byli“, ukazujme odště
peným od církve cestu k návratu k jednotě, ale nemožno zavírati 
dveře pravého ovčince před těmi, kteří chtějí ihned se vrátiti, aniž 
by čekali hromadného návratu bratří svých. Jistě nemožno brát! 
na lehkou váhu obřad posvěcený jmény velikých doktorů církve vý-
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vhodní, ale nesmí se lmšteřiti o formu mi škodu obsahu. Kdy jde 
o volbu obřadů pro navrácené, o tom af si rozhodnou sami. Možná, 
že se osvědčí dosavadní způsob, že část jich, převážně třídy vzdě 
lané, přejdou k obřadu latinskému, kdežto druhá větší část, lid za
miluje si obřad východní, oživeny duchem katolickým; Ostatně rn 
děj nerozvinovati těchto otázek nyní a tím nevyvolávali zbytečných 
třenic a nenávisti se škodou pro věc Boží; možná, že by bylo nej
lépe, aby se uskutečnil návrh, který má. již přívržence mezi po! 
ským episkopátem, aby tatáž jediná a jednolitá hierarchie církevní, 
počínajíc ml biskupa už po kaplnna, měla právo konali všechny 
služby Boží v takovém obřadě, juký v daném místě pro lid jest žá
doucí a raději v obou dvou, aby mohl uspokojit! tužby u potřeby 
náboženské všech poddaných. Tento způsob nazvěme jej ohřiido 
vým utrakvismem měl by i tu přednost, že by lépe než nynější 
způsob podvojné ucho i potrojnó hierarchie na těmžo území oznn 
čoval a představoval jednotnost víry a. církvi' v rozmanitých zpil 
sobech chválení Boha.

Ale opakuji, to jsou další otázky, jichž konečné rozřešení při’ 
náleží sv. Stolici. Naším úkolem jest, abychom vytyčili povinnost 
Polska, připravovali se pro náboženské misie mi zanedbaném zii 
honě Božího lánu.

Co máme činiti v přítomnosti? odpovídám třemi slovy: modlili 
se, připravovali kádr pracovníků, shromažďovat! hmotné prostředky.

Modlili se, nebol v ekonomii Boží Šíření so království Božího 
nezáleží jen od lidských si), nýbrž i od požehnání Božího, a o toto 
požehnání kázal nám Kristus Pán prošiti nebeského Otce: „Prosto 
Pána setby, aby poslal dělníky na vinici svou.“

Připravovat! kádry pracovníků. Dnes ještě při teroristických 
vládách bolševických jest jim vstup nedovolen, ale nevíme, co nám 
přinese zítřek; jedno víme jistě, že onen teror se skončí iipru- 
vedlivý a dobrý Bůh jest mim zárukou a to druhé je též dosti 
jisté, že totiž dávné carské zákony náboženského nucení se již ne
vrátí. Kádry pracovníků musejí býlí pohotově, a připravovat! je 
možno na naší volné půdě. Vnesme do veřejnosti mínění o míšeni 
náboženském poslání a vznítíme tím nejedno povolání. Slyšíme 
o určitém plánu, aby by) založen misijní seminář při katoi. unlver 
šitě v Lublině; jest nutno, aby plán ten byl podporován směrodat
nými činiteli a celým národem.

Shromažďovali hmotné prostředky. Bez velkých nákladů peněž
ních neobejdou se ani další přípravy pro budoucí misie, .Jiné kraje, 
jako na př. Francie, skládají ročně veliké sumy peněz na rozšíření 
království Božího. Náš dosavadní podíl na tom byl pranepatrný, 
možno i proto, že jsme neviděli svých pracovníků v zahraničních 
misiích. Až však uznáme práci misijní v Rusku za své národní 
poslání, celá tíže udržování těchto misií musí spočívali na nás. 
Podám určitý návrh. Založme v Polsku zvláštní spolek 
na podporu všech misijních prací v Rusku. Vzor ta
kového spolku máme na Moravě, kde jest A poštolát
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sv, U. a M. U nás bych navrhl podobnou organisaci. Postavil bych 
ji pod patronát mučedníka za sv. sjedaocení Josafata. Z příspěvků 
sebraných polovinu dejme na podporu katolicismu v krajích východ
ních, druhou polovinu odložme na podporu všech děl a institucí, 
které budou připravovati misijní práci v Rusku. Máme již v Polsku 
začátky Misijního svazu kléru, a v knězích náležejících do toho 
svazu měli bychom již hotové propagátory a pokladníky mnou na
vrženého spolku. Myslím, že účel tomuto spolku vytčený najde sym
patičtější ozvěnu i v třídách inteligentních i u lidu našeho, nežli 
podpora dalekých misií zámořských.

Byli jsme hradbou křesťanstva, lámajíce svými prsy nápor di
vokých, od Východu zaplavujících osvětu, hord. Naposled odrazili 
jsme je zázračnou silou nad Vislou. Prosme Boha o druhý zázrak a 
o druhé vítězství. A£ znad Visly vyrazí na Východ jiný houfec, 
houfec bojovný rytířů Božích, přední stráž pravdivého křesťanství. 
Ne mečem, ale slovem pravdy a teplem lásky ze včerejších nepřá
tel čiňme si přátele a bratry.“

Jsme rádi, že zavzněl mezi Poláky hlas tak vážný, opravdový 
a bez přepjatých národnostních požadavků. Vítáme vřele založení 
Apoštolátu mezi Poláky a přimlouváme se z mnohých důvodů, aby 
nesl jméno slovanských věrověstů sv. Cyrila a Metoda.

000

Hlad v Rusku.
Hlad v Rusku zachvacuje další kraje. Zprávy znějí pořád ne

utěšeně, ba hrozněji, dojemněji a prosebněji než s počátku. Částečné 
pomoci Ameriky v potravinách dostává se již aspoň nejpotřebněj
ším dětem v hlavních městech, ale jest to dosud nedostatečné. Bo
hatá Amerika chystá vydatnější pomoc. Sv. Otec v Římě věnoval 
hladovícímu Rusku milion ifal. lir. 1' nás se též něco sešlo na sbír
kách. Ndp arcib. dr. Stojan odevzdal dosud sebranou částku.sv 
Otci na označený účel. Je to ovšem málo. Tam jest nejvyšší bída, 
hraničící se smrtí, a tolik milionů s ní zápasí. Ustrňme sel

ím Paříže došel prosebný dopis ruských matek. Zní takto:
Ve jménu Otce i Syna i svátého Ducha, kéž pomůže svět dě

lem Ruska:
My matky, předurčeno tuto zimu k smrti hladem, nedostatkem 

tepla, nemocemi, které nemůžeme již přežiti následkem našeho vy
sílení a které nevydrží naše srdce, přeplněná hořem, prosíme lidi 
celého světa, aby vzali k sobě naše děti, aby nemusily nevinně sná
šet! strašný náš osud; abychom mohly třeba za tuto cenu dobro
volného a věčného rozloučení se s nimi na zemi — vykoupili svojí 
vinu před nimi, kterým jsme daly horší život, nežli je smrt sama.

Ke všem, kdo měli děti a ztratili je! Ke všem, kdo je mají a 
bojí se ztratiti je! Na památku a jménem vašich dětí voláme k Vám, 
pozůstaňte hluchým1 k nám, úpěnlivě Vás prosícím za naše děti!
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Zbavte nas toho úžasu, toho šílenství hledět! na ně, jak hynou, a 
neiníti sil jim pomoci, ba třeba i jen zmírnili jich utrpení.

Světe! Ujmi se našich dětí! Vezmi jo mimo dosah našeho pekla, 
pokud jest v nich ještě stla rftsti, žiti a byt i podobnými všem dětem, 
které mohou nahlas mluvili o otcích, matkách a bratřích, bez bázně, 
že budou umučeny za to, že nejsou dětmi katil.

Slitujte se nad nimi, neznajícími ani jediné radosti, vlastni dí
těti nejbídnějšího žebráka v druhých šťastných zorních! Co se sni 
mi stane, jestli my matky zahyneme dříve než ony, ziistavíee je 
samotné ?

Vlád. Solovjev jako 22letý docent 
filosofie na moskevské universitě.

Na nás nemyslete! Nám už stejně není pomoci. My už neiího- 
várne naděje, dostali se odtud. Avšak budeme šťastny tím jediným 
štěstím matek přesvědčených, že jich (létem je dobře.

Budeme syty každým kouskem chleba, který v mysli uvidíme 
v rukách našich dětí, když budou daleko odtud. Zahřejeme se, vě
douce, že ony jsou v teple. Už ničeho na nebudeme báti, vědouce, 
že děti jsou v bezpečí. Ba sama smrt bude nám radostí, neboť vě
říme, že naše duše je uvidí.

Vezměte naše dětí odtud co nejrychleji ! Každou hodinou ztrá
címe sil. Hladové, bez oděvu, slabé, nesneseme zimy.

Šťastné děti šťastných zemí, proste i Vy za naše děti!
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Nesmíme podepsati se vlastními jmény. Nesmíme ani říci, ve 
které části Ruska dožíváme svůj život, abychom na sebe neuvalily 
hněv našich katanů. Však až uslyšíme, že svět poslal za našimi 
dětmi, my Vám je přivedem a potom už uijaká síla nás neudrží a 
nezastaví.

Vyslyšte nás!
Na dopise jest 44 křížků, 34 uhlím, tužkou a sazemi a lOkřvi. 

Podepsati se nesměly. Bolševici nežertují.
Kdo můžeš, pomoz! Přispějte almužnou, ujměte se dítek! I vám 

budou platiti slova .Spasitelova: „Co jste učinili jednomu z těchto 
maličkých, mně jste učinili,“ a jindy: „Kdo*přijme jedno takové 
maličké ve jménu mém, mne přijímá.“

Několik ruských dětí jest již u nás umístěno, našli se pro ně 
dobří lidé. Mají radost nejen děti, nýbrž i dospělí. Zdá se jim. 
jako by s tímto skromným hostem anděl vešel do domu a rodin 
jejich a rozséval u nich spokojenost, blaho, rodinné štěstí a po
žehnání. Kéž by tak mnozí nebáli se o své pohodlí a vzali k sobě 
takové nevinné poupátko! Život jejich byl by pestřejší, bohatší a 
záslužnější!

Počet hladovících dětí do 1G let v samařské gubernii jest asi 
I ,(>00.000. Z toho připadá na vesnice 95 procent, 60.000 bylo u 
místěno v útulcích, 100.000 bylo vyvezeno a na milion jest jich 
dosud nezaopatřeno.

Uprchlíci, jimž semo tamo se podaří dostati se z toho pekla 
Ancikristova, vypravují příšerné zprávy. Každého dne v Petrohradě 
umírá hladem tisíce iidí, že jich není možno pochovati. Poněvadž 
není rakví, házejí se mrtvoly prostě do Něvy, protékající Petrohrad. 
Piové v ní na tisíce mrtvol. Někteří si rakev vypůjčují za 300 rublu, 
mrtvého v ní odnesou a pak rakev vrátí. Vodovod v Petrohradě 
je zničen, voda v řece otrávena tyfem, cholerou a jinými smrto
nosnými nemocemi. Dlažba v městě, sestávající z dřevěných špa
líků. jest, dávno vytrhána a spálena. Tramwaye a fiakři nejezdí; 
nikdo nemá tolik peněz, aby mohl jízdné zaplatiti. Z Petrohradu 
zmizel car, velkoknfžata, šlechta; zbyli tam jen žebráci, kteří v ha
drech oblečeni potácejí se ulicemi. Bída jest všude, hlad zuří a kosi 
své oběti. Něvskij prospekt, tato za carů hlavní tepna petrohradského 
nádherného života, nejdelší ulice města, IVz km dlouhá a 35 m 
široká, jest opuštěn. Poznáme tu, že srdce Petrohradu odumřelo, 
nebije, život v městě vyhasl. Banky, bohaté obchody a pestré výkladní 
skříně odtud zmizely. Počet obyvatel Petrohradu značně klesl. Co 
mohlo, uteklo, mnoho jich pomřelo. Trocha zbylého obyvatelstva jest 
uuzně oděná, kmitá v ní ještě jiskerka života a naděje. Otevřených 
obchodů je málo. Ceny jsou závratné. S dek kakaa a dvě malé žemle 
stojí 150.000 rublů Pára botů 200.000 rublů, košile 200.000 rublů, 
oděv pro muže 2 miliony rublů, 1 kg másla 70.000 rublů, 1 kg chleba 
10.000 rublů. Rodina při skrovné výživě potřebuje denně na 
150.000 rublů. Vláda «ovětů netiskne již menších bankovek než 
na 1000 rublů. Peníze jsou tam tištěny v arších jako u nás poštovní 
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známky. Taková bankovka se oddělí od archu jako my odtrhujeme 
poštovní známky.

V chrámech je ve dne pusto a prázdno. K večeru vždy plni so 
největší katedrála Ruska, Isákova, S velikou vroucností líbají všichni 
lidé ikony. Duchovní pracují ve dno v kancelářích sovětů, aby si 
vydělali na potraviny.

Není mýdla ani léků. Lidé trpí kožními nemocemi. Není prádla. 
Nikdo nesmí míti více jak jeden oblek, jeden pár střevíců a jedno 
spodní prádlo. Nábytek patří sovětům. Vlastně tedy židům. Nikdo 

nesmí do bytu bez svolení soví tu. Přesídlit! může, ale nábytek nesmí 
si vžiti s sebou. Sňatky se podepisují u komisaře. Manželé, jak přišlí, 
tak opět od sebe utečou.

Komisaři židovští dbají přísně toho, aby nikdo cizí nespatřil bídu 
Ruska. Přijde-li cizinec do Ruska, vezme ho komisař do hvó moci a 
postará se o to, že smí víděti jen to, co komisař dovolí. Tu. a tam 
pronikne přes hranice dopis, který vyličuje hrůzy hladem v Rusku. 
Jistý pán měl v Petrohradě příbuzné, které chtěl navštívit!. Byl va
rován, že když své příbuzné navštíví, že tito budou po jeho odchodu 
jistě zastřeleni. Veškeré baltické republiky, Finsko, Polsko a Rumunsko 
pevně a neprodyšně zavřely své hranice. Nikdo z llunkn neunikne 
Židovští komisaři se chechtají. Jim se daří dobře, mají všeho dost

Vlad. Solovjev jako 30letý doktor 
filosofie na výši rozvoje.
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Reval a Riga jsou přeplněny židy. Tito obchodují zlatém, platinou 
a šperky. Tyto šperky mají monogramy dřívějších majitelů, kterým 
tyto šperky od židovských komisařů byly ukradeny. Na Volze vzali 
bolševici mužíkům všechno obilí a dobytek, takže nemají ničeho. 
Celé vesnice vymírají hlady a umíráček nepřetržitě dnem i nocí 
zvoní. Židovští komisaři mají kolem sebe vojsko Číňanů a Lotyšů, 
kteří tvoří jich tělesnou stráž. Jest již nejvýš na čase, aby ruský 
národ byl vysvobozen z hrůzovlády bolševiků.

Co může učinili náš Apoštolát, dělá. Byl jednou z prvních 
institucí v naší republice, která zahájila peněžité sbírky pro hladovící 
Rusko. Pomáhají členové a příznivci jeho bratrskému Rusku za 
nejtěžší dějinné jeho chvíle modlitbou a almužnou.

m B □

L>r. í;r. Stélé a Fr. Terseglav.

Svatá Rus.
Církevní a náboženský život na Rusi.

Kněz neměl ani dostatečného vzdělání ani materielního zabezpečení 
(velká rodina a velmi malé důchody), aby se mohl zasvětiti svému 
vznešenému stavu. Nebylo tudíž divu, že si nemohl získati náklon
nosti lidu a že často žil jako nenáviděný, nikomu potřebný cizinec 
mezi lidem Ze vsi, kde jsem byl sám po léta, znám případ, že 
lamí kostel, jenž byl 10 km ode vsi vzdálen, nehrál vůbec úlohy 
u vesničanů, Navštěvovali jej právě jednou za rok, když konali 
t. zv. zpověď. Když přišel kněz do vsi, aby vykonal nějaké konvenční 
pobožnosti po domech, někteří mu zavinili dveře před nosem, anebo 
se v ním hrdlovali pro několik kopejek, co mu museli platiti. Všichni 
jednohlasně říkali jedno: že se farář stará jen o svou rodinu a ne 
o církev: že se modlí jen za peníze; že neprojevuje žádné zbož
nosti a že by bjlo nejlépe, kdyby je nechal na pokoji. V neděli se 
scházeli u mé domácí, která byla dobrou zpěvačkou a dobře četla 
v církevně-slovauských knihách. Ona zpívala před nimi celou mši 
a konala rovněž obřady u zemřelých. Proto je k ní vozívali 20 i více 
km daleko a platili jí dobrovolně více, nežli by museli platiti knězi. 
Je to důkaz, že ruský národ pociťuje živou potřebu víry, ale nyněj
šími poměry úplně se odcizil církvi i jejím nařízením.

Ňejnovější kulturní hnutí na Rusi, bolševismus, který chtěl 
zničili všechen církevní vliv a všechnu tradicionelní víru, dosahuje 
' praxi praví* protivných resultátů, jak uvidíme na jiném místě. 
Tím, že kněžstvo umírá hromadně mučednickou smrtí, ozařuje se 
církev v očích národa opět aureolou svatosti a národ znovu se 
shromažďuje kolem kněžstva. Jsou známy případy, kdy celý Petrohrad 
elementární silou odebral se na ulici a protestoval proti násilí bolše
viků na klášterech; jiný případ, kdy celá Moskva- vyšla na ulici, 
aby dokázala sympatie patriarchu Tichonovi, proti němuž pro jeho 
apoštohk' «vání násilně postavili sě bolševici; je mi znám 
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milionový Babylon •rostřed sibiřských stepi) a protestoval proti 
poskvrňování kostelu a svatyň.

Ruska církev jo na důložitóiu rozcestí a s ní voškeren nábožensky 
život na Rusi. Západ nesmí spát), Úrodná nivaruskó církve je ochotna při
jmout i setbu; proto neotálejme, nýbrž „sejme, sejme simň Kristovy lásky“

Ještě několik slov o ruské bohosíovnó literatuře'. Bylo by no 
správno, podceňovat i její hodnotu. Obory, jež by mohly i nám otevřití 
nově horizonty a obohatili naši bohoslovnou védu, jsou zejména tyto; 
církevní historie, dějiny křesťanského (jmenovité starokřosťanslíělm 
a byzantského) umění, archeologie, východní patristikn a liturgika 
Asketických knih mají dosti, nlo slabé kvality a nikdo jich nešlo. 
I hagiografio jo na nízkém stupni. II porovnání s naším slabo je 
rovněž dogmatické a morální bohosloví a homllotlka. Skoro nic není 
rozvita scholastická křesťanská filosofie. O sv. TomAňl nemají, po 
knd mi je známo, ani jediného znamenitějšího díla. Apologotlka jo 
dobrá, nh' je jí málo. Většinou překládají protestantské, zřídka 
katolické apologoty. Křesťanské lllosoíio jako systému vůbec. nemají 
Výjimkou jo \ ladimír Solovjev Pravoslavní laici tvoří ni každý svůj 
systém, jenž je velmi mlhovilé mystický, což odpovídá ruské povaze. 
Tak se na př. novější filosof Nesmělov opírá o Kanta; staří slav 
janoíilovó opírali se o Sehelliiign, Hegeln a Flehten. Mimo Solovjova 
znamenitými nynějšími filosofy křesťanskými jsou Bulgakov a Flo
renskij. Bulgakev byl dříve marxistou. My bychom se musili sezná- 
miti s těmi učenci. Rusové by pak museli požnuti sv. Tomáše Akv., 
Görresa, Möhlern, Gutberleta atd. Krásnou literaturu mají o hož 
ství Kristově. Evangelní kritika a exegeso slojí nn vyšším stupni 
než u nás. Učili se od protestantů, ale nepřijali jejich radikálního 
kriticismu. Třeba upozornili na materiál o islámu, ve kterémžto 
směru působí zvláště kazašská akademie. Polemické, protikatolick<- 
literatury je velmi málo; většinou jsou to populární brožury misio
nářů z doby carství, produkt náboženského štvaní v pohraničních 
polských provinciích; té literatury však ne,cení ani sami Rusové.

Časem je slyšeli na naší straně stížnost, že ruské bohosloví 
stojí pod vlivem protestantským. Naproti tomu třeba zdůraznili, že 
jsme my u přirovnání s protestanty velmi málo učinili, aby Rusové 
poznali naše díla. Ale ruští bohoslove! vůbec, co se týče obzvláště 
božství Kristova, jsou protivníky Renana, Strausse, llarnacka, Drewse. 
Částečně mají o tom i lepší díla než západ. Naši apologetiku zmijí 
dobře, zatím co naše veřejnost nezná ani jediné ruské apologetiky. 
Kdybychom si jen trochu, dali práce, ruský knihkupecký trh nebyl 
by úplně přecpán protestantskou literaturou jako dosud. V ruských 
hlavních městech je katolická církev velmi slabě -zastupována. 
O polském kněžstvu mluvil jsem již na jiném místě, My bychom se- 
měli starati o překlady naší literatury do ruštiny. Herder by mohl 
beze strachu utvořiti jedno takové oddělení, kde by zaměstnal slo
vanské theology, kteří by překládali. Není pochyby, že by takové- 
překlady Rusové kupovali a že by nám byli za ně vděčni.
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II.

Ruský náboženský život má se stanoviska nás, lidí ze západu, 
kteří to nemůžeme nijak pochopili, téměř kuriosní obraz.

V čem se vlastně jeví náboženskost Husů?
U inteligence, pokud není indiferentní (víře nepřátelské inteli

gence — vyjímám tu, jež je vychována na západě, v prvé řadě 
socialistickou a zejména bolševistickou — vůbec není), v jakémsi 
mysticismu, v „hledání Boha“, v touze za ideálem dobra, lásky, 
véelidství. Velice se rozvila víra v Krista; zřídka se vyskytuje na
značování, že je pouze povýšeným, dokonalým člověkem; Kristus 
září Rusovi v jakémsi mystickém jasu; veškerá jejich literatura, 
dokonce i ta nejsvětštější, je plna takových představ. U Rusa se za
chovalo chiliastické založení prvních křesťanských století očekávání 
království Božího na zemi.

Naprosto jim je cizí pojem církve bojující (ecclesia militans). 
Pro ně je církev toliko mystickým sdružením věřících, kteří jsou 
sjednoceni v Kristu a věří v jeho nadpozemský ideál. Proniknutí 
veřejného života a státního řádu principy náboženskými ve smyslu 
pokřesfaněuí sociálních ustanovení, je jim úplně cizí. I jejich askese 
má veskrz pasivní, kontemplativní, světu cizí ráz. Světcům s horou
cím, lidským, cholerickým znakem, jako jo na př. sv. Ignác Loyol- 
ský, anebo sociálním reformátorům nerozumějí. Přístupným je jim 
povahový rys sv. Františka Assiského. Katolické církvi vyčítají 
nejen bojující ráz, klerikalismus a politiku, nýbrž i světskost, při
způsobování se všem kulturním proudům a laxnost.

Ani evoluci náboženského smýšlení ve smyslu zahloubávání se 
du zjeveno pravdy nerozumějí Zdá se jim býti urážením Boha, do
plňovali poklad Božího zjevení. Ruští pak laičtí věřící jdou v tom 
ohledu dále, a to částečně ve smyslu protestantismu. Proto by bylo 
třeba, aby ruská církev našla v patriarchovi regulativní, korektivní 
princip: jak by chránila zjevenou pravdu a doplňovala její pozná
vání; proto patriarcha nesměl by míti toliko exekutivní moc v církvi, 
jak chtějí zejména laici, nýbrž i větší moc jurisdikčuí. To je důle
žitá otázka, jež stojí před moskevským církevním sněmem; laici se 
bojí „samoděržaví“ v církvi.

Co se národa týče, i v něm převládá mystické založení. Vý
chodisko nachází si mysticismus v národě v sektářství. Mezi sek
tami je dosti světlých zjevů, ale též velmi mnoho temných; na př.t 
„hlistovstvo“: směsice náboženských a pohlavních motivů. Naděvši 
pochybnost máme před sebou zbytky orientálních gnostických sekt. 
Masa národa je velmi materialistická, víra se zvrhá v pověru, 
v prázdné obřady a nemá velikého vlivu na ethický a jiný veřejný 
život Rozumí se, že je to následek zaostalosti lidu, za niž je zod
pověděn v prvé řadě celý systém carské vlády. V podstatě je ná
rod náboženský a není méně talentován a pokroku chtivý než náš.

Třeba zlepšit: situaci nižšího duchovenstva v materielním 
duševním ohledu. Nacházíme mezi nimi málo apoštolského ducha,
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¡ásky k povolání, nesobeckosti a idealismu. Bylo mezi nimi mnoho 
jasných duchů, ale ubíjely jo vnější poměry, vytvořená siunoděrža.- 
vím. Vychovávali jo no jako kněze, nýbrž jako nižší úředníky. Ta 
lemovaní' a pokroková pronásledovali. Matoriolní postavení úmyslně 
jim nezlepšili.

Špatně je rovněž, že mají djakony. To jsou většinou semina 
riste, kteří nedokouřili studií, řaste pak jsou to docela i obyř.ojní 
selští „psalomščiki“ (kostelní zpěváci), jež posvětili na jáhny. 
Bylo by třeba zaměnili je s rovnoprávnými pomocníky, jak jo 
mámo my.

Následek nepatrně bohoslovecké asketická výchovy kněžstva, jest, 
že se i mezi lidem nepěstuje vnitřní, duševní modlitba; jet lidu 
skoro úplně neznáma. Nedostává se asketické literatury z folio 
oboru

Špatně stojí rovněž křesťiinskó vyučování náboženství. Moderní 
pedagogické .systémy ve vyučování iiiitochismovém jsou neznámy, 
Potřebně byly by orgiinisiieo katechetu, jako jo máme my na západě.

Biskupově jsou pramálo ve styku s farnostmi, Biskupství jsou 
tuze rozsáhlá. Biskupům jo absolutně nemožno, aby přehlédli kaž 
ileho roku diócesi. Není kněžských spolků ani pastorálních houfe 
renet A tu by podobná zřízení katolického západu velmi dobře po
sloužila Kusům, kdyby je poznali.

IIÍ.

(Církev a škola.)

Vyučování náboženství bylo na Rusi dosud na velmi nízkém 
stupni, zejména v obecných školách; trochu lépe bylo to na ňko 
lách středních. Avšak i u nás pokrok v tom jo novějšího data.

Venkovské učitelstvo, pokud vůbec působí a pokud se po 
vzneslo nad dřívější, velmi nízký stupeň učitelstva, kloní no k no- 
věreekému názoru o světě. Jsou to typičtí polointeligenti, kteří 
z vědy pochytili trošičku s povrchu a se strany, při Čemž jsou
ovšem strašně domýšliví a troubí slepě na roh materialismu. Ve
spolku se sourodými živly nadělali církvi už dnes mnoho škod
a ještě více jich nadělají. 8 nimi začíná vážný boj, který se bude
odehrávati právě na vsích. Proti nim by měla církev postavit! osvě
tovou organisaci. 'Tato však je dnes úplně v rukou; 1. rodinných 
školních konviktů, 2. oddělení pro mimoškolní vzdělání u zemských 
správ, 3. kooperací. Skoro všichni vůdcové těchto institucí jsou 
atheisty anebo aspoň nepřátelé církve. farnost jako stranická or- 
ganísace — reformuje-li se pravoslavná církev v tom smyslu — 
bude museti zvoliti prostředky pro národní vzdělání mimo školu, 
aby je vyrvala z rukou zmíněných faktorů. Lidová divadla, instituce 
pr« přednášky a družstevní organisace bude třeba vžiti útokem 
při volbách. Nadmíru potřebným je rovněž svaz křesťanských 
učitelů.
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Duševní vzdělání ruského kněžstva.

To je nade vši pochybnost Achillova pata ruského pravoslaví 
Reforma ruské církve je nemožná bez reformy duševního vzdělání, 
výchovy kněžstva. Dosud se této výchově nedostávalo nejprimitiv 
nějších jejích potřeb, jako je na př. obyčejná modlitba. To, co my 
zoveme sp ritus clericalis, jim bylo úplně neznámo. Kooperativní cit 
ruského kněžstva byl omezen na cit společných materielních zájmů 
farního duchovenstva. Duševní jednota projevila se jedině bezúspěš
nými pokusy, osvobodili církev od státního tlaku a zachovali ele
mentární náboženské hodnoty ve vědeckých dílech. Velice se musíme 
diviti křesťanskému duchu pravoslaví, jenž za takových poměrů 
úplně neztratil duševní jednotnosti. Obzvláště dnes jest tato jednot 
nost potřebná a k ní se může dojiti nejdříve reformou duševního 
vzdělání a duševní výchovy, kde třeba dáti se radikálně novou cestou

Poměry jsou tomu příznivé. Bezmála všichni biskupové a vět
šina kněžstva je pro katolický typ semináře, jedině levičáci jsou 
pro protestantský typ. Já sám jsem vypracoval pro O. Ignatijeva 
člena moskevského církevního sněmu, učitele náboženství v Jekaterin 
burku a známého křesfansko-sociálmho pracovníka, krátký nástin 
myšlenek o té otázce; prosil mne o takový nástin hlavně proto, 
že otázka ta právě tehdy stala se velmi akutní. Ovšem, neměl jsem 
žádných literárních pomůcek a musel jsem bohužel pracovati jedině 
„e memoria“.

Asketická výchova v pravoslavných seminářích je neporovnatelně 
lehčí než v katolických, poněvadž odpadá vše, co je spojeno s celi
bátem ; potíž, zavěsti celibát, uznávají dokonce i ti pravoslavní 
biskupové a bolioslovci, kteří by jej nejraději už zítra zavedl/ 
do pravoslavné církve. Aby reforma byla přiměřena i při po
držení ženitby, bude zapotřebí, spolu s asketickou výchovou kléru 
reformovati i ženské školy, v nichž se vychovávají dcery pravoslav
ných kněží, t. zv. „eparchijská učiliště“, jež bude nutně třeba po
držet! i tehdy, odděií-li se od církve, ježto jedině tak je možno 
dcerám kněží dáti příležitost, aby se v nich připravily i pro svět
ská zaměstnání.

Ruská „matuška“ (manželka popova, kdežto popa zovou „ha
luškou“, t. j. otcem) dnes neodpovídá nijak církevnímu ideálu. Ona 
v městě představuje světskou dámu a na vsi platí právě tak málo, 
jako pop sám. Ovšem, ne všude. Co se tkne světské dámy, nebylo 
by nijak správno, kdybychom tento výraz pochopili ve špatném vý
znamu; třeba zvláště zdůraznili, že v morálním ohledu ruská „ma
tuška“ stojí nade všemi ruskými ženami. Tím jsem chtěl toliko 
říci, že ona neúčastní se církevního života, že je právě tak daleka 
od něho, jako každý jiný člen farnosti, vyjímaje materielní stavovské 
zájmy. Ale právě z ní třeba vytvořili pravou pomocnici mužovu 
v jeho církevní práci. Jak jsou nynější poměry, synové knězovi 
stávají se obyčejně rovněž kněžími, a dcery, po dokonaném učení 
„matuškami“: ale toto následuictví v povolání vedle nynějších kul-
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turních poměrů přirozeně kazí církev do základů. Povolání schází; 
povolrtní dostává kněz obyčejně později, prostuduji'li důkladně bohu- 
slovné nauky a zajímá-li so sám o náboženskou otázku. Rozumí so, 
že jsou takové rozumné a snaživé a od přirozenosti ušlechtilé cha
raktery velmi řídko, a druzí zůstávají řemeslníky.

Proto by bylo třeba odstranili t. zv. ,,duchovnojo učiliště“, které 
poskytuje mimo theologických směsici klasických a reálných védo 
mostí, tedy je to jakéhosi druhu kněžská akademie, Gymnasium jo 
třeba oddělili od bohosloví, přístup k boho,slovnému sladin musí 
se stáli předmětem svobodně volby povolání. Jen tak rozproudí se 
v bohosloveckých školách svěží duch, jejž donesou mladí žáci 
z jiných slavii. Tohdáž nastane pravé jaro pro ruské bohosloví.

Ovšem, hlavní podmínkou je pro to, aby z té školy učinili ne
jen fakultu, nýbrž i vychovávucí ústav. Trldontský typ, jak zdo
mácněl i u mís, úplně odpovídá i ruským poměrům, Není v něm. 
nic. nepřijatelného pro pravoslaví, vše by mu mohlo jen prospěl,I. 
Není-li jim dosud třeba výchovy celibátní, potřebnou jim je aspoň 
askeso citovosti. Potřebná jsou jim cvičení ve vnitřní modlitbě 
a především meditace. Dále hloubání o životě světců, výchova 
vojska Kristova duchovními cvičeními sv. Ignáce z l.oyoly. Jedním 
slovem: Pravoslaví jo třeba disciplinovaného, jednotného kněžstva.
V tom ohledu „klerikalismus“ jest; zapotřebí zejména pravoslavným.

Pastorský typ kněžstva zničil by pravoslaví do dmi. On rovněž 
nevyhovuje nijak ruskému charftktoru, a to proto, že v duň! pravo
slavného křesťana vtiskl se přehluboko typ pravého, t. j. charis
matického kněze, i když nebereme ohlod na to, že Rus svou duší 
je vázán na historický tvar křesťanství, nu mystlclsmus, jenž jest 
spojen se svátostnou povahou víry.

Křesťansko-demokratlcké linutí na Rusi.
I.

Chápání ruského národa je církevní a veBkrz rozdílné od. pro
testantského pojímání Kristovy církve. To je nepochybná pravda. 
Přece však je třeba upozornit! na velmi významnou věc. Ruský 
národ a inteligence dle svého pojímání nejsou církevní v tom smyslu, 
že by v některém případu identifikovali ideální Kristovu církev 
s úřední rusko-pravoslavnou církví. De facto (však no do principio) 
znal ruský národ pouze tu církev a to proto, že neznal jiných 
křesťanských církví. Ale jakmile byla ta otázka dána zásadně, hned 
se pozorovalo kolísání. Proto slavjanofilové pokoušeli se dle svého 
smyslu reformovati pravoslavnou církevnost tak, aby jí dodali, čeho 
v předešlých věcích poroby neměla: aby jí dodali universální, ka
tolický ráz. Z toho důvodu VI. 8. Solovjev to katolictví viděl ko
nečně v organickém spojení s římskou Stolicí. Ale ne bez kolísání 
a výtek. Z téhož důvodu hledá se nyní znova nějaké východisko.
V tom směru pozorujeme dva proudy: konservativní a demokra
tický. Tento poslední zastává ufský biskup Andrej, ale většina.
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biskupů je proti němu. Konzervativní část hierarchie se bojí a to 
ne zcela bezdůvodně, že by církev zkazila, kdyby ji demokratiso- 
vala. Avšak i jedni i druzí bojí se papežství. Konservativci jsou 
pro imitaci papežství: t. j. pro koncentraci církevní moci v osobě 
patriarchově: demokrati však jsou pro úplnou rovnoprávnost laiku 
» kněžstvem v církevní správě salvis dogmatibus. Na církevním 
sněmu v Moskvě bylo viděti snahu o kompromis mezi oběma těmi 
proudy. Přece však ta snaha nepřivedla k želaným úspěchům. De
mokrati se odvolávají na původní církev. Ale to se může lehce 
uznati, že původní církev nemůže býti ve všem nijak ideálem církve 
pro všechny doby, neboř církev přece v jistém smyslu jde ku předu, 
takže každá doba jejích dějin má svoje hodnoty i smysl a svou 
oprávněnost. To nahlédli i Solovjev i Bulgakov. Proto demokrati 
hledí více na ducha doby, jenž vyžaduje demokratisaci. A tak ze
jména následkem tlaku bolševismu r. 1917 začala intensivní práce 
ve prospěch založení křesťansko-demokratické strany na Rusi. Stře
diska strany nemají: jsouť to velmi různé křesfansko-demokratické 
organisace, což nikterak neodpovídá katolickému duchu. V tom 
právě i spočívá dle mého mínění hlavní chyba a veliké nebezpečí 
p r o tes t an tisu ce ruské církve, ne zevnitř, nýbrž zvenčí. Ruští 
církevní reformátoři v prve řadě pro svoji nezkušenost zaměňují 
křesťansko-demok ruličkou stranu s církevností. Oni v té otázce ne
znají žádných rozdílů, nýbrž zakládají stranu, kterou ztotožňují 
8 vnitřním přetvořením církve. Oni by chtěli vytvořiti stranu 
z farnosti („association cultuelle paroissienne“). Tak směšují cír
kevní organisaci se stranickou, což je zásadně křivé. My katolíci 
sami jsme přežili podobnou krisi za doby Lva XIII., ano, co ještě 
více v boji Pia X. s centrem. Ale to je slabá analogie. Výsledek 
bude ten, že se Rusové záhy zastaví před otázkou: Vsichn', kteří 
jsou členy farních a biskupských rad, jsou pravoslavnými lďesťany ; 
ale kadeti, socialisté a j. — kam s těmi? U nás se zjevila do
slovné tatáž otázka. Ale to je nebezpečno a škodlivo pro církev, 
která by měla v politickém smyslu toho slova státi nad stranami. 
Rusové, kteří se tak strašně bojí klerikalismu, budou skoro přes 
noc až po krk v něm a to bude přirozeně klasická ironie osudu.

Rusové nerozumějí, že organisace církve jako spásné, nadpři
rozené organisace samého slova Božího musí se zakládati úplně na 
kanonickém, charismatickém a hierarchickém zřízení tak, aby v tom 
případě byli donuceni zvolili si papeže uvedením patriarchy v ten 
úřad. A hyř i neměl právu definice v dogmatickém smyslu, středisko 
je přece jen potřebno. Oni prohlašují: My jsme převážně kolegíální 
(synodální), sněmová ■ sabornaja církev. Avšak to je strašný omyl. 
Předně, pravoslaví nebylo fakticky nikdy kolegiální církví a kdyby 
je zakládali dnes, nejsou už dobý. jak» byly v prvních křesťanských 
stoletích, na něž se odvolávají. Kolegiálnost nebyla tehdy nezměni
telnou institucí, nýbrž povstala sama sebou prostoduchostí věřících 
stejně jako i „komunismus“ křesťanský v jeruzalémské církvi. Dnes 
existují různě strany, různé názory, dokonce i mezi dobrými křes-
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taný; dnes je nadmíru potřebná církevní vláda, jež jo v jistém 
smyslu monarchická. Připusťme pak, že se splní sen Andreje uťskélm. 
('o bude následovali? Farnost záhy přejde do laických rukou a. vymkne 
se úplné z rukou kněžských. Od t,é doby vfcak rozpadávaní bude 
postupovali čím dále, tím více. Nastane taková křesťanská, demo
kracie, kde budou laici vládnouti nad církvi, takže by se tukový 
klerikalistnus brzo přetvořil v úplné protikřesťanství. Kde jsou zá
ruky, že se farnosti nedostanou do rukou liberálu? Fikají: do třeba 
nábožensky vzdělávali laiky. Ale nezapomeňme, že ti laikové požnou 
se sami vzdělávat! nábožensky, budo-li správa v jejich rukou, takže 
sama ecclesia discens stane se ecclosia docens. Skok totiž od cír
kevní discipliny do dogmatu jest velmi miiličký. I>op,matická, vyuco 
vací služba učící církve jo nerozluční' spojenu s její administrativní 
a jurisdikční moct. A zrovna tu poživa nebezpečí prolostnutisneo 
pravoslaví, jež je jinak samo šelmu tuk protichůdné protestantskému 
duchu. Od té doby, co protestantství odstranilo charismatický ráz 
učícího kněžstva, stala se i dogmatu „individuální" včel jednotlivců. 
Pravo-laví bude ovšem bojovali za charismatický ráz kněžstva, ale 
tento ráz rozprchne se úplně v nivcé, nabude,, li převahy plnou 
měrou kolegiátní prlmúj». Pop se záhy přetvoří v pastora.

Demokrati se rádi odvolávají nu. rozkol nické stiiroohřiidntky 
(staroobrjadci), kteří mají veskrz demokratické zřízení církve. Ale 
to je možno pouze proto, že jo dogma u nich úplné potriťlko^io, 
že u nich není vůbec žádného náboženského pokroku u vládne jedině 
ztrnulost a láska k liturgii, kdežto jiných náboženských zájmů ne
mají. Že by se pravoslaví mohlo dáli touto cestou, to není možno. 
Staroobřadníci se vůbec, nepoproto-tnntňtí, ježto oni si pro sobe 
vůbec ničeho nepřejí. Noli tiingcrc c.irculos meos! více nežádají; 
to je základní zásada jejich bytí. Jim je prii.vosin.vi právě Ink da
leko, jako katolicismus, protestnntbmus i socialismus, Odvolávat! 
se tedy na staroobřadníky, není ospravedlněno. Poznávání dogmat, 
rozvoj zjevení se v našem rozumu doplňuje, je však při tom za
potřebí ústřední učící moci, jež je neomylnou. Kolegiální pak (syno
dální; princip nebude míti síly, aby v tom udával směr, líbivou 
církve, chcete-li, sám Kristus ("mluvím tak 1< vůli pravoslavným), 
není ani sbor apoštolů, ani sbor všedi věřících. Pravíte-li vy, že 
Duch svátý byl seslán na všechny, netřeba pak ml uviti ani o pravo
slaví, ani o katolictví — my jsme už oběma nohama v protestan
tismu. Konec koncil už Solovjev jasně dokázal, že o kolegiální církvi 
nebylo už ani potuchy od té doby, co se počala jevit! kacířství, jež 
hlásali nejen laici, nýbrž i kněží.

Nebezpečí protestantisace pravoslaví pro identifikování vnitřní 
církevní správy a křesťanského kolegiálního (synodálního; stranictví, 
mělo by pohnout! katolickou církev, aby přiskočila pravoslaví na 
pomoc, aby opanovalo krisí, ježto my máme v tom ohledu bohatou 
zkušenost. Rusové by měli organisovat! nadkonfesní politickou 
křesťansko-demokratickou stranu a církev reformovat! nezávisle od 
toho. Neuznají-li římského papeže, bude třeba uznat! aspoii moakav- 
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ského. Tento krok je nevyhnutelný, nechtějí-li propadnout! vlivu 
lutherství. A to by bylo pro nás velikým zlem. Tím by se totiž pravo
slavná církev ještě více od nás vzdálila, a pravděpodobně jednou pro 
vždy. V tom je též hlavní ospravedlnění uniatského směru, neboť 
uznáním papežství problém ten byl by konečně zásadně vyřešen. 
Na jiném místě jsem vykládal, proč je to dnes neproveditehio a není 
to ani nadmíru potřebno, a odůvodňoval jsem názor, že kooperace 
obou církví v boji s protivnými silami je daleko významnější- 
Uznávám, že v praksi je taková kooperace mnohem těžší, než by 
bylo definitivní řešení otázky o papežově prvenství, ale mně se za 
dnešních poměrů cesta kooperace zdá nejbezpečnější a nejbližším 
potřebám nejpřiměřenější. Protiprotestantský duch v pravoslaví je 
dosud ještě tak silen, že jest ještě lehko vyhnouti se protestantisaci 
a vyloučili ji z kombinace.

II.
Ruská pravoslavná církev je dnes v mnohem těžší situaci než 

kterákoli křesťanská církev, ltímsko-katolická církev pro svoji 
vnitřní pevnost posílila svou situaci tak neochvějně, že každá re
forma může ji jedině zdokonalit', ale nemůže základně změnili do
savadního rozvoje. Tridentinum bude jistě do konce věků svítiti na 
cestě k nebeskému cíli církve. Protestantská církev rozvíjí se podle- 
zásady: „Komm’, was kommen mag“; ona do základů postavila ne
konečný rozvoj. A pravoslavná církev je dnes před faktem, jakého 
dosud nezažila ve svém rozvoji; zničen byl téměř přes noc princip,, 
který od počátku vedl její život: caesaropapismus. A byť se i on 
rozvíjel, ¡»řece jen jeho roub přijala ruská církev od byzantské. 
Přihodilo se něco v jistém ohledu veskrz protichůdného milánskému 
ediktu a vytvořena pro církev rovněž tak vážná situace. Pak církev 
ovládla stát, při čemž byla donucena, obětovati poněkud svou svo
bodu ; nyní pak ona pravděpodobně stane se asi tak právní osob
ností, jako nějaké sdružení a proto dostane nazpátek svou vnitřní 
svobodu. V tom ohledu je rozvoj analogický s tím na západě, jen 
že my jsme už dávno uvnitř organisováni, kdežto vnitřní pravo- 
slavá církevní orginisace rozpadla se s carstvím. Kdyby u nás- 
z celého kanonického práva nezůstalo nic až na princip božího práva 
(ius divinum) a principy, jež vyvěrají z elementární morálky a kdyby 
vše ostatní se proměnilo anebo zmizelo, ostalo však jediné středisko 
církve, přece by jen pomocí jeho mohlo se restaurovati vše, co je 
třeba. To však by bylo nemožno v ruské církvi, ježto tam není 
střediska. Af mi proto pravoslavní bratří nevytýkají, že zamýšlím, 
dokazovati jim potřebu „papismu“ — ani dost málo. Nepřijdou-li 
oni sami k tomu závěru, ponecháme to raději dějinnému rozvoji 
v budoucnosti, aby ukázal, kdo má právo. Já jenom konstatuji, že 
střediska není a že by ho bylo třeba vytvořiti. Byť si bylo podle 
libosti monarchické, anebo jen exekutivní a orgánem demokratické- 
jednoty, přece jen jest třeba vytvořiti je. A ještě více: otevřeně 
vyznávám : Milejší jsou mi v křesťanském světě dva „papežové“,. 
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jeden pravý a druh) „quasi-papa", než papež na zapadá a na vý
chodě nový protestantismus. Může nastali i na východě takováto 
situace: pravoslaví se rozštěpí na dvě skupiny, jedna s vyšší hier
archií a většinou kněžstva jako konservativní část, a druhá s vět
šinou laikii jako demokratičtí progressisti. Ziska-li se však tun něco?

Je nepochybno, přiznáme-li patriarchovi a biskupům nějako 
výjimečná práva dle věčných zásad kanonického právo, žo farnosti 
nemůžeme predati veskrz do laických rukou, jak to zamýšlí Andrej 
ufský. Místo deuteropapeže (druhého papeže') je možno ovšem i ku- 
legiální úprava, ale jenom s praorogativními pravý biskupů, jejichž 
jurisdikční moc se musí vztahovali i na farnost ve. smyslu pnwro- 
gativ. Jinak totiž farnost nemůže hýli „stanicí“ nove reformovaně 
církve, nýbrž jedině počátkem rozpadu. Je známo, že kooperativy 
(družstva) a učitelstvo na Rusi tito nejmocnější faktorově při 
rozvoji vesnice — dali se dnes úplně ntheistiekým směrem, .lok 
lehce by oni mohli vžiti farnosti do svých rukou a vnést i do nich 
nejostřejší boj. (Farnosti zůstanou církevními jen potud, pokud bu
dou v rukou charismatické hierarchie sorganisovmtó samy ze sobe,) 
Bez ní, anebo budou li míli laici v ohledu církevním stojná práva 
jako hierarchie, přejde farnost málem veskrz na levou stranu. Už 
nyní zvyká mužík (ruský venkovan) ve farním knězi spatřovali svůj 
exekutivní orgán. Reforma v církvi měla vždycky úspěch, jest líže 
se i tenkrát, když popud k ní vzešel místy ze zdobí, provedla spo
lečně ve vyšších i nižších vrstvách a za nutně podmínky, aby vyšší 
hierarchie udávala směr anebo aspoň korrektív. V tom jest byl í 
církve. Církev není jen lidský, nýbrž boholidský orgiinismus, 
mystické tělo Kristovo se svými pravidly, dle nichž roste, a všechno 
ukazuje, že život v tomto mystickém procesu vychází od středisku 
na periferii, třeba by i to středisko jako lidské zřízení bylo nějak 
chorobno. Tento organi mus ozdravuje se dle svých vlastních zákonů 
a ne dle demokratických receptů, byť i ony v jednotlivých přípa
dech secundum quid napomáhaly ozdravění.

« *
•

Ještě několik slovo politickém životě pravosl. věřících ruské církve. 
Pravoslavní ještě před bolševismem začali mimo osvětovou práci 

účastniti se voleb do městských dum, ježto zrovna v městech je nej
zdravější a nejsvědomitější nábož. element. V Sibiři jsou oporou nyní 
„Všeruskému nacionálnímu svazu“ (Vserossíjskij nacionalnyj Sojuz); — 
je to jedna z nejsilnějších politických skupin, jež podporují diktátora ad
mirála Kolčaka, jenž k vůli nim převzal do svého programu „nábož,- 
mravní výchovu národa“. Přesto tito pravoslavní pracovníci jako strana 
zůstali neodvislí pod jménem „církcvno-prihodskaja partija“. Těší se 
velké vážnosti, před níž jiné strany mají strach; proto na př. kadeti se 
pokoušejí, získali je pro sebe. Přece však není pravdě podobno, že by 
se dali cestou liberální buržoasie. V některých městských dumách měli 
úspěch, na př. r. 1918 v Ufě, kde dostali dokonce i většino. Zamýšlejí 
spolupůsobiti rovněž při volbách do národního sněmu. (Dokončení.)
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NOVÉ KNIHY

Kar. Jindřich, Vlád. Serg. Solovjev. Jeho život a působeni Str. 242. 
Cena 20 Kč, Kroměříž (Apoštolát.) Pokud Solovjev jest znám, jest pokládán za 
veleducha I. řádu, za prvního filosofa ruského (praví o ním kritik Lopátin) a za 
největšího filosofa křesťanského a slovanského vůbec Kterak byla uvedená kniha 
o něm přijata, uvádím několik dosud vyšlých posudků.

Prof. dr. AI. Lang z Mor. Ostravy píše: .Nehynoucí dík Apoštolátu za 
vydání znamenité knihy. Už dávno nečetl jsem něco, co by mne tak zajímalo * 

f:r. Žák T. J. praví: .P. Jindřich znal Vlád. Solovjeva osobné, uctívaje 
v ném vedle geniálního učence a bojovníka za sjednocení církve též řídkou 
vznešenost povahy, já ode dávných let kochávám se ve spisech velikého 
myslitele, jejž pokládám za jednoho z geniů lidstva. Spis p. Jindřicha jest práce 
dobrá, podává o životním ddc a zjevu VI Sol. obraz věcný a všestranný, vy
tyčuje správné základní rysy jeho povahy a směru. Jsem přesvědčen, že bude 
se zájmem čtena. Sv. Augustin stal se směrodatným pro bohovědu na západě, 
Solovjev měl by se stáli směrodatným všem Slovanům, jich vůdči hvězdou. 
Mám jej za inu/r božské prozřetelnosti, jenž, bude-li pochopen, obrodí Slovan
stvo a skrze né bude míli na svět veliký, blahodárný vliv. Gigantickou velikost 
VI. Sol. lže viděli téměř v každém kroku a spisu jeho; mně oslňují hlavně tyto 
rysy: hluboká positivní víra křesťanská, spojená se svátým životem, boj za sjednocení 
křesťanů v katol. církvi, potření ruského slavjanofilstva, úžas budící synthese 
kulturní Podiv vzbuzuje, jak dospěl k hloubce positivního křesťanství a v něm 
se upevnil, takže není nepodoben sloupům viry, jímž ve sv. Otcích církve se 
obdivujeme. Tato víra byla ovšem také plodem milosti. Sol. nejen hluboce 
křesť. věřil, on tak i žil. Podiv vzbuzuje právě tento jeho život, v němž přísná 
askese k sobě s neskonalou ušlechtilostí vůči jiným pojila se v soulad velebné 
krásy. Muž geniálního ducha, se vzděláním, jakého dosahují i vyvolení jen 
zřídka a s ušlechtilou vznešeností ducha, jaká jen u svátých vídána bývá, takový 
muž oslňující konec devatenáctého století vírou, jež hory přenáší, toť věru zjev 
neobyčejný. Sol. je tvůrčí filosof. Jeho filosofie jest ucelená soustava, positivně 
křesťanská . . . Tolik do vínku přítomného spisu. Nepochybuji, že vzbudí zájem 
a bude mnohým pobídkou, aby se seznámili se spisy geniálního Rusa, o němž 
bychom sl přáli, aby se stal filosofem Slovanstva katcxochen.*

.Občanské noviny přinášejí v čís. 233 posudek: .Kniha Jindřichova 
neopomíjí žádné základní myšlenky Sol. a podáví vše lapidárním slohem, takže 
i nefilosof může sledovali kulturní a náboženské vývody Sol............Knihu do
poručujeme nejen kněžím, nýbrž i laikům. Mnohým stane se majákem v dneš
ním rozbouřeném moři.*

.Čech* v čís 281 píše: .Osobni přitel Sol. K. Jindřich předvádí nám jej 
v takém světle, že přcčtoucc knihu, zvoláte. .Toť byl člověk bohonosný, kte
rého Prozřetelnost poslala největšímu národu slovanskému, aby lidstvo obrodil, 
Kristu bližte přivedl a zjednal spojení křesťanstva pod správou velekněze — pa
peže.* Až dobtiráci strašná bouře v Rusku, nezbude národu zbídačenému, než 
aby budoval budoucnost na myšlenkách Solovjevovy ch, by zůstal křesťanským, 
stal se velikým a uplatnil se v harmonii lidstva. Kniha psána jest s hlubokou 
úctou k velikému filosofu a s vřelou láskou k Slovanstvu. Neměla by scházeli 
v žádné knihovně slovanského inteligenta Až bude Sol. od vlastních (Slovanů) 
poznán a pochopen a jeho věčné náboženské a filosofické zásady se uplatní, 
splní se i slova Kristova o jednom ovčinci a iednom pastýři, pro kteroužto 
myšlenku pracoval neodvratně uprostřed pravoslavného moře větší část veleplod- 
ného života svého.*

Dr. Frant. Orivec v lublj. ,Čas* píše Sol ; Nová doba vyžaduje na 
všech policii nové orientace. Nově orientace jest zapotřebí též v otázce církevní 
jednoty. Hlavní směr nové orientace nám ukazuje mezinárodní organisace 
-Apoštolát s\. C. a M* a jím pořádané mezinárodni sjezdy velehradské. V této 
mezinárodní organisad jsou sdruženi všichni nejlepší znalci východní, církevní 
otázky a hlavní pracovníci pro jednotu drkevrt Je i- • z vůdčích hvězd té or- 



ganisace jest a zůstane Vl. Solovjev. Kdo by u mis chtěl mimo tu organisnei 
pracovali pro sjednoceni, více by poškodil, než prospěl. Jakého porozumím’ a 
vzájemné úcty jest tu ti . ba. nejlépe nás učí Solovjev."

Anna Teskova v .Osvětí“ (č. 1 a 5): „Sol jest volny, svobodny duch, 
jenž se nesl životem přímo ku svému cíli a nezastavuje se před žádnými pře
kážkami a předsudky Své učení podepřel celým svým životem. Není u něho 
rozdílu mezi teorii a praxí. Proto učení jeho je tak působivé a těžko se ubrá 
niti kouzlu jeho ducha. Jest prorokem a vůdcem nejen svého národa, nýbrž 
lidstva vůbec. Jest největším představitelem ruské mystické filosofie. V kře ťim- 
ství viděl nejvyšší stupeň vývoje lidstva; k němu ód pivních dob chaosu tíhl 
celý proces vývoje, k němu se nesla i historie a jemu slouží všechny obory 
práce ducha, af vědomě, či nevědomě. Mámc-li přiznali ruskému národu pusliliii 
mesiánské v lidstvu, je Sol. výrazem tohoto poslání. Vnáší opravdu mesiánské 
hodnoty. Vybuduje li nám ostatním Slovanům Rusko někdy specielní slovanskou 
kulturu, nemůže ji postavili na jiné základy než na základy Sol, protože obsa
huji přímo prvky slovanské duše: svobodu, plnost lásky, devocl před Věčným 
a bezelstnou pravdivost, a protože jsou učením potřeby Slovanstva, jsou učením 
jednoty. Sol. postavil svým dílem největší synthcsti, jaká vůbec může hýli 
myšlena. Všechno spěje ti něho jednotnou vzestupnou linii vývoje k souladu, 
k věčné harmonii. Podkladem a cílem celého učení Sol. ne v liteře n slově, 
ale v duchu a pravdě jest nejsvétlcjšl postava dějin JeŽls Kristus, „všesjed- 
nocujici smysl vesmíru".

Kníže S. N. Trubecklj: „Byl to opravdu veliký ruský člověk, geniální 
osobnost a myslitel. U něho byla hluboká a svobodná individuální zbožnosl, 
prostá vší mrtvé obřadnosti a dogmatismu, osobní vztah ke Kristu, radostná ji
stota o Bohu, duchovní složení o světském stavu . . . Křesťanstvo dle něho 
— universální ve své podstatě musí se stáli všelidským, skutečně světovým, 
aby uskutečnilo království Boží na zemi. Odtud vyplývá nutnost všeobecné, kato
lické církve, skrze níž má se toto království uskutečnili, nutnost theokratické 
organisacc lidstva, založené Kristem. Sol. přiznnl theokratický ideál té církve, 
která jej vztýčila na svém praporu ideál církve katolické."

ROZMANITOSTI

Rozšíření Apoštolátu sv. C. a M. V Drkolnách (Schlilgl) v Horních 
Rakousích konala se ve dnech 23 —25. srpna t. r. generální kapitula řádu pre
monstrátského za účasti zástupců řádových z Rakouska, Čcchoalovenska, Ma
ďarska, Belgie, Holandska, Anglie, Francie a Říma (Amerika se nemohla súčast- 
niti). Ndp. arcib. dr. stojan poslal jí návrh o Apoštolátu sv. C. a M, jejž v se
zení vysvětlil horlivý šiřitel Apoštolátu v Čechách, premonstrát P. (íil. C, Křl- 
kava, farář v MI. Břištích. Kapitula doporučila svým členům Apoštolát.

Svátek sv. Cyrila a Metoda v Jugoslávii dle usnesení biskupských kon
ferencí a nařízeni vládního slaví se vždy v neděli po 5. červenci.

Všeobecný sjezd polských katolíků. Za osvobozené Polsky po prvé konali 
katolíci polští ze všech krajů všeobecný sjezd ve Varšavě ve dnech (i. 8. záři'. 
Základní myšlenka sjezdu byla: Polsko jest zemí katolickou, ale hluboce tam 
zakořeněná katolická víra jest ohrožena od nových nepřátel: náboženské lhostejnosti, 
socialismu a židovského zednářství. Kterých proslředkň třeba užiti, aby se udržel 
a povznesl duch katolický, jímž nutno prodchnout! národního ducha. O záko
nitém postavení církve v Polsku mluvil kanovník Luíoslawski, poslanec sněmu. 
Pravil: Ústava ze 17. března není taková, jaké vyžaduje katolický význam Polska; 
jest to popolštěné dítě francouzské revoluce. Svoboda církve katol. jest sice za
ručena, ale pouze zásluhou nesprávné zásady o rovnosti všech věr před zákonem. 
O konkordátu pravil: Chce obdařití Polsko konkordát církev výsadami? Není 
to dosti: třeba, aby uznalo i její práva. Nejdříve af jí navrátí statky církevní 
ukradené od vlády německé,'ruské a rakouské; dosud polská vláda nic z toho 
nevrátila, a užitek z té schvalované krádeže berou bezbožci, Židé a jinověrci, 
kteří tvoří díl té vlády. Vláda af dá katolíkům soudce katolické, a ne Židovské,.
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do katolických Skol chtčji rodiče katolický učitele. Vláda chce při konkordátu 
smlouvat! se sv. Stolicí. Ke kompromisu nepřipustíme; po. vodárně svůj hlas, af 
Rim jest si vědom, že může žadati, aby práv církve bylo pinč dbáno, a Že mňž.e 
vládě diktovali maximum výsad pro katolickou církev v takové zemi. jakou od 
věků jest katolické Polsko.

O mravní obnově Polska mluvil luabč Michal Sobanski Rudová Polsky Jest 
ve chvatu a hluku sdčlavána. ale třeba připomonoutl, že základním kamenem 
musí bytí duch katolický. Nic neprospěje polský mluvili, když se ruský nebo 
bolševicky myslí; myslili katolicky to jest uejdiiložitčjSím. Víra a naděje dosud 
Polsko spasily, její spása jest nyní v lásce, Té lásky se polské domovině nedostává. 
Třeba zpytovali národní svědomí, .a chyby napravili. Napomíná též. Inteligenci 
k častému sv. přijímáni. Dokud v této včel bude tak veliký nepoměr mezi muži 
a ženami, dotud nemožno Polsko nazvali katolickým.

Představená utštillnek, i edochovská, mluvila o kněžském povolání. Sůl 
Polska vyvčtrává knčž.í se nedostává. Kdo je vinen? Polská .společnost, která 
nebudí ku kněžskému povolání ani v onu důležitou hodinu, kdy se staví bu
doucnost Polsky.

IJčnst na sjezdu byla velkolepá, oduáevnční veliké, tlekajl |en na plody. 
Obyvatelstvo Jugoslávie dle vyznáni. Podle posledního sčítáni lidu má 

Jugoslávie: pravoslavných .5,360,000, katolíků lat obřadu '1,1)75.000, katolíků 
sjednocených vveli. ohradu 39.Orli), moliamedánň 1,360,000, protestantu 130.0(10, 
židu 130.000.

Obyvatelstvo Bosny it Hercegoviny dle náboženství. I.elošl sčítání lidu 
v obou zemích přincslotyto číslice obyvatel: Napočítáno bylo .llhostovaiiíi 1,3 11,386, 
Němců 16 111, Maďarů '.’ 793, Halu 1,783, celkem obyvatel 1,898.6'1'1. Z tilclijesl 
katolíků i l7 131 (i 1910 jich bylo 112.197), pravoslavných 8'27.0.51 (v roce 1910 
bylo 82.5.118), mohamedánů ,583 '233 (v toče 1910 bylo (¡1'2.137). Z toho patrno, že. 
ubývá obyvatelstva mobainedáiiského, za to přibývá katolíků poměrné Jednou 
tolik Jako pravoslavných

Katolíci nit Sibiři dávají o soltf včdčtl přes Peking, že v aovčtalci'. republice 
dílného východu nejsou pronásledováni, ale n.njelltové poměry jejich jsou l< pláči. 
Jsou to většinou Poláci a Litvíni. Knčž.í jejich, aby se. mohli uživili, pracují 
přes den v různých kancelářích nebo Jlnalt rukama ni vydělávají chleba.

Objednejte spisy;
Kar. Jindřich, Vlád. Serg. Solovjev, Jeho život a působeni. Cena '20 Kč.
Dr. Fr. (irivcc, Pravoslaví. Cena 15 Kč.
AI. Pozbyl, JežíS Kristus, Cena 10 Kč.
AI. Pozbyl, Církev Kristova. Cena 12 Kč.
AI. Pozbyl, Naši miláčkové.
AI. Pozbyl, Život Panny Marie n sv. Josefa.
.1. Vychodil, Vzpomínky na cyrilometodějský rok 1863.
O. Ivan, Hvězda mořská. Cena 5 Kč.
Právě vyšla nová poučka na obránit církve katolické proti českosl. sektět
Stará či nová církev? 12 stran velké osmerky, Cena JO kusů (i Kč, 

100 kusů 45 Kč. Objednejte a rozšiřujte!

Do tohoto čísla jsou vloženy složenky, aby všichni, kdo dosud nezaplatili 
časopis, tak učinili. Prosíme o doplatné, abychom mohli sami dostáli povinnostem.

llšetřte práce a peněz Apoštolátu a za
šlete doplatné za dřívější a tento ročník!

Nákladem vládním. Tfokern nrclbí',kup&k< knih- n kamermlfskárrjy v Olomouci,
Zodpovědný redakíoi dr, Fr, Hrachávaký,
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pod ochranou bl. Panny jVlEirie.

Zakladatelé a pořadatelé:
M. ndp. arcibiskupdr. Aut. Cyr.Stojan, 
Ad. Jašek, katecheta v KratnčHÍl, 

dr. Fr. Hrachovský, sekretAř v Olomouci,

Zahrádka cyrilomctíidejská.
(Podiva dr. Ant. Cyr. Stojan, předseda ústřed. výboru „Apoštolátu sv. n M 

pod ochranou bl. Panny Marie*.)

Sv. Cyril a Metod vyučují předky naše bohoslužbám.
(Další část.)

Posledně jsmo připomenuli píseň kostelní, které používali hv. 
věrověstové, aby lahodným a vnímavým způsobem utvrdili předky 
v pravdách věčných. Záleželo apoštolům našim na tom, aby bylí 
předkové naši pravdou prokvašení a proniknuti. Změněny měly být) 
jejich myšlenky, jejich řeči a skutky. Podobenství o kvase mělo se 
u nich uskutečnit!. Vždyť právě v tom chybovalo se při přijímání 
víry, že obřady se přijaly a zevnější obřady se konaly, že však 
vnitřek člověka zůstal nedotknut. A přece toí podstata přijetí víry. 
Tot také příčinou, že mnohdy při malém pokušení opouštěli víru, 
kteří ji přijali. O úplné přetvoření se jedná, a tu nemožno se spo- 
kojiti se skořábkou, třeba k jádru sábnouti a to zachvátiti a se ho 
zmocniti.

Středem všech služeb Božích, duší pobožnosti, sluncem všech 
duchovních cvičeni byla, jest a zůstane mše sv. K ní obraceli zřetel 
předků našich sv. věrověstové, Což mohlo také bližšího býti než 
mše sv.. když předkové bůžkům oběti přinášeli? K Bohu pravému 
mysl jejich byla nyní obrácena a tím zároveň ku převzácné oběti 
přinesené na kříži.

I předcházel výklad a objasnění i vysvětlení mše sv., oběti 
novozákonně. Po částkách uvádění bylí do tajemné, ustavičné oběti 
na kříži, jakž tomu bylo u prvních křesťanů při těch, kteří k víře 
přistoupili. Předkové rádi naslouchali poučným slovům a rádi na
podobovali výkony kněžské, aneb, krátíte řečeno, s knězem mši sv. 
slouží valí. Posud na jihu v některých krajinách věřící vše při mši 

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
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sv. dělají po knězi. Ruce s ním spínají a pozdvihují, s ním v prsa 
se bijí, s ním lkají, s ním se radují. Naši poutníci z Turzuvky, nej
delší dědině na Slovensku, o pouti na sv. Urbana v Příboře podobně 
činívají. Ach, s jakým radostným údivem vítají Krista Pána při a po 
sv. pozdvihování!

Tak učili sv. Cyril a Metod, jak žádoucno — dle slov kate
chismu — úmysl svůj s úmyslem knězovým sjednocovati a Bohu se 
obětovati, by neplatila o nich výtka Pána a Spasitele: „Lid tento 
ctí mne ústy, ale srdce jejich daleko jest ode mne.“ (Mat. 15, 8.) 
Když pak člověk jest proniknut takto pravdou znázorněnou, tu už 
nezůstává při citech, a to tlumených citech. On propuká ve zpěv, 
chce zpěvem projádřiti city své, radosti dáti propuknonti. I po
užívali toho věrověstové naši a zaváděli píseň při službách Božích, 
hlavně při mši sv. Pomáhali si písní kostelní. Když vůbec rádi 
předkové zpívali, tím více si oblíbili písně kostelní, jimiž pěli 
chválu Bohu, prozpěvovali o ctnostech Matky Páně a velebili svaté 
a světice.

IPavní péči věnovali věrověstové písni mešní, neb slavné a 
krásné služby Boží byly předkům nade všecko. Na ně chodívali, tu 
jim žádná cesta nebyla dosti obtížná a daleká. Tu zrovna ožili a 
vzácná melodie dlouho je doprovázela a jim v paměti zaznívala, 
opět a opět je těšíc. Jak staré památky tomu nasvědčují, dbáno 
toho, aby písně mešní přiléhaly ku mši sv.

Když provoláno při mši sv. „Sláva na výsostech Bohu“, chtěli, 
aby i lid sborem hlásal slávu tu. Když s takou slávou se čítalo 
sv. evangelium, měl projev učiněn býti, že si sv. evangelia váží a 
dle něho chtějí žiti. Když obětování se konalo, tu měli též obětovati 
všechno: své myšlenky, řeči, skutky a veškeré své záležitosti. A když 
přeblažená chvíle sv. pozdvihování se přiblížila a slovo zázračné 
vysloveno bylo, „tu srdce kající, by stvořeno bylo, vroucí prosba 
k Bohu se prodírala“. A když okamžik přeradostného sv. přijímání 
nastal, neměl přejiti bez duchovního sv. přijímání. Tyto projevy v písni 
mešní přicházely k projevu. Proto říkáme, že píseň mešní přiléhali 
má ku mši sv. lide při písni tomu tak není, byť by sebe vzácnější 
byla, nemá se při mši sv. zpívali, nýbrž při jiných pobožnostech a 
při jiných příležitostech. Zazpívá kněz „Gloria“, „Sláva na výsostech 
Bohu“ a věřící při písni nepřiléhající ku mši sv. zpívají naprosto 
něco jiného, jak by si toho ani nevšímali, co kněz koná. A podobně 
tomu při obětování.

I když se modlíme aneb rozjímáme, máme při hlavních částech 
mše sv. mysl svou k nim obráceti a takto úmysl svůj s úmyslem 
knězovým sjednocovati.

Píseň'kostelní, lila1 ně mešní, napomáhala věrověstňm. že věřící 
vnikali do tajemství vzácných mše sv., takto zjemňovali povahu svou 
a milostmi prýštícími ze mše sv. se obohacovali.

(Další část.)
□ □ a
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ač. jatek: gtav |<at0| církve v Polsku.
Polské duchovenstvo zvyšuje činnost svou mezi lidem v osvo

bozené vlasti. Má těžkou práci. Lid sice zůstal katolickým, alo 
taková bída málo kde doléhá jako v Polsku. Země utrpěla nesmírně 
válkou, neboť několikráte převalila se přes ni nepřátelská vojska, 
berouce, co se vžiti dalo. Celé dědiny zmizely, byvše vydrancovány, 
spáleny, proměněny v rum a zákopiště v různých bojích. Chrámy 
byly oloupeny nejen o zvony, někdo též i o bohoslužebná roucha, 
mnoho jich válkou poškozeno; poroucháno a zničeno bylo mnoh» 
náboženských památek, jako křížů, soch, kapliček, Božích muk, ji
miž země polská byla poseta. Těžko jest se zvet.it i z takové po
hromy, ale duchovenstvo polské v čelo s biskupy jest nu. svém místě 
a lid pomáhá těž dle svých sil.

Poláci si pořizují právě statistiku církevní, aby poznali, v č.em 
jsou pozadu nebo napřed v porovnání se slaveni před válkou. Sta 
tistika taková jest velmi užitečná pro náboženský život, neboli uka 
zuje zřejmě nedostatky, kde napjali síly a kterak se jeví zlepšeni 
po užilí jistých prostředků v duchovní správě.

Polsko má ‘23 biskupství polská (z nichž čtyři mají území 
mimo Polsku), 21 biskupů ordmálníeli, 14 sufrugnnů, 4 jiné ná 

rodnosti než polské, 4 biskupy ukrainské, jednoho arménského, 
2 biskupy polské resignovnné. Biskupství čítají katolíků průměrně 
kolem milionu dusí; největší jest kromě vraclavského i na cizím 
území biskupství vlochivskokališslcé se 2,013.000 věřících, nejmenňí 
lucskožitomírské s 500.000 duší,

Duchovenstva polského jest 9.806 kněží světských. 90'2 řádoví, 
celkem 10.718 i s kněžnni národnosti, litvínské n německé okolo 
1400—1500. V Poznaňsku připadá na jednoho kněze 1700 duší, 
v Haliči 2200, na území východním 2420, v království 3370,

Polský lid i duchovenstvo libují si v dlouhých pobožnostech a 
kázáních. To zaměstnává velmi kněze. Rovněž tak i častá zaopatřo
vání nemocných, neduži vých a starých po domech, jež v Polsku jsou 
obvyklá. Nemožno stanovití, kolik sv. zpovědí připadá průměrně na 
jednoho kněze, ale sv. přijímání uděluje průměrně jeden kněz za rok 
v diecési hnézdenskopoznaňské 7904, v chclmské 8285. (V Německu 
v diecési fuldské 12.100, v kolínské 17.300 a počítáme-li pouze 
kněze z duchovní správy, pak připadá. nu jednoho ročně 25 340 
udělených sv. přijímání v kolínské diecési). Na, farnost připadá 
průměrně v Poznaňsku okolo 3000 duší, v Haliči 4350, v Kon- 
gresovce 5620, na, území východním 4430. Zajímavo jest sledovali 
rozlohu far. V Poznaňsku mají farnosti rozlohy průměrně 68 km2, 
v Haliči 81, v Království 74,-na území východním 481 km2. Par
nosti Čítající větší rozlohu než 1000 km2 jsou v Podkarpat ké Haliči, 
kde na př. Turka ídiecése přcmyšlská) má objem 1458 km2, Kosévr 
a Kuty mají délky na 80 km.

V Polsku, zvláště nyní po válce, cesty jsou nesmírně rozbity, 
■ ož velíni ztěžuje duchovní správu. Činí jí jednak obtížnou, jednak 

zvet.it


180

způsobují knězi velkou ztrátu času. Někdy možno ujeti 4 km za 
15 minut, jindy pro neschůduost i za půl druhé hodiny. Stává se, 
že jest volán kněz k nemocnému do hor, na samoty a paseky a vy
pravuje se na celý den; k<>ně třeba v polovici cesty napásti a pak 
s námahou dále postupovat!. Jindy část cesty možno konati vozem, 
část po saních; přes řeky a potoky není někde na mile lávek a 
mostů. Tyto cesty k nemocným, pohřebům a do škol vyžadují velmi 
mnoho času a vysilují. Obyvatel tvo žije ve veliké nevědomosti, což 
velmi nepříznivě působí na zdravotní poměry. Na Těšínsku připadá 
35 neznalých čisti a psáti na 1000 obyvatel, v Haliči 500, na Po
dolí 900 a v Polsku vůbec kolísá to mezi 263—600 na 1000.

Majetek pozemkový duchovenstva není celkem veliký, z něho 
polovina náleží biskupům a větší část klášterům. Plat duchovenstva 
jest nesmírně ubohý.

Duchovenstvo polské koná časté schůzky pastorační, většina 
diecésí má své diecesánní listy duchovenské. Všude začíná slibný 
ruch, třebas že i nevěra a sektářství 8 bohatou americkou pod
porou derou se do země. Udrželi lid mravně, upevniti jej nábožensky 
a povznésti osvětově a hospodářsky jest vznešeným úkolem pol 
ského kléru.

Q Q É

Dr. Fr. Stélé a Fr. Tcrseglav.

Svatá Rjlis.
Činitelé přízniví sblíženi. Dokončeni

Dle mínění Terseglavova jsou sblížení přízniví zejména tito 
činitelé:

1. V ruském národě podnes (vyjmeme-li bolševický proud, 
jenž po revoluci vrátil se z vyhnanství a je žádostiv kulturního 
boje, proticírkevní a pro'ináhoženský) není ještě vlastně žádné 
atheistické propagandy. Zdůrazňuji atbeistické, což nijak ne
značí, že by nebylo proudů proticírkevních. Ale vědomí o Bohu je 
hluboko zakořeněno v lidu i v inteligenci a tvoří jeden ze základ
ních rysů ruské národní duše. Teprve bolševici vystoupili ve 
výslovně atheistickém smyslu a dovolili si nejen pronásledování 
církve a náboženství, nýbrž i mnoho barbarství, jež se v kulturní 
společnosti vůbec a ba ani ve válečn m stavu nedají ospravedlniti. 
Tak na př. b’skupa Hermogena v Permu za živa zakopali do země 
(aspoň tak oznamovaly všechny časopisy a zprávy sibiřské armády). 
V osvobozené Rusi, jež zaujímá hlavně celý povrch Sibiře, založen 
je „Všerosijskij nacionalnyj sojuz“ (Vseruský národní svaz), svaz 
stran, jež podporují Kolčakovu diktaturu. Tento svaz zdůrazňuje ve 
svém programu výslovně význam a potřebu náboženskomravní vý
chovy lidu na základě křesťanské civí isace.

2. Veliká část ruské inteligence je hluboce náboženská. Mnozí 
očekávají reformu církve ne od biskupů, kteří pocházejí většinou 
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všichni ze staré carské školy, nýbrž od laiků. Na Rusi vychází 
v časopisech mnoho Článků náboženského obsahu, a to větším dílem 
x pera věřících laiků, kteří se zabývají náboženskými otázkami.

3. Protikatolické propagandy na Rusi jako takové «. v ruském 
národě jako takovém není naprosto. I pravoslavní i katolíci žijí 
klidně jedni vedle druhých a skoro se ani nepozorují. Výjimkou jsou 
ovšem pohraniční země, kde se stýká polská a ruská, a. pak právo 
'■tavná a katolická kultura.

4. Ruský národ sám je neobyčejně snášenlivý a neprojevuje 
nepřátelství ani vůči mohaiuedánům, Jinak pohlížejí pravoslavní 
Rusové i na Poláky, jako na. něco méně cenného, ale to se nijak 
neprojevuje tím, že by jim snad překáželi v konání jejich nábožen
ských obřadů. Skoro v každém sibiřském městečku máto polský 
koációl, tatarskou mešitu, židovskou synagogu a Často i německou 
„kirku“, a přece jsem nepozoroval, že. by se Rusové hrozili, že jino 
věrci mezi nimi vyznávají svou víru, anebo že by jim v tom překáželi

O veliké snášenlivosti dokonce i církevních vůdčích kruhů 
svědčí i okolnost, že pravoslavný biskup uťský Andrej podporuje 
a súčastní se listu „Hristijaniu“ v lítě a podporuje katolickou 
stranu, kterou v tom městě založil ksindz (irnbowsld. Rovněž jo 
zajímavé, že dokonce i naciomilní Poláci pronásledovali (¡rubow 
ského, a když byl po českém vystoupení v říjnu r. 1!) 18 zatčen, 
museli jej propustili na žádost ruského veřejného mínění. Ani 
biskup Andrej jinak nepomýšlí v praksi než uskutečňovuti křcsliiinsko 
sociální program Lva XIII.

5. Reč o otázce unie, a zejména o možnosti kulturního sblíženi 
katolické a pravoslavné církve přišlu hned po revoluci na denní 
pořádek. Když r. 1917 utvořili všernský církevní sněm v Moskvě, 
litoval ruský katolický list v Petrohradě „Slovo Isí.iny“, že kato
lická církev neposlala ani jednoho zástupce, třeba jen za účelem 
informace. List psal, že není ani nejmenší pochybnosti, že by ho 
s radostí přijali. Soukromě byli přítomni někteří polští kněží. 
V Jistu vyšel též již zmíněný článek pravoslavného protojereje.

f>. Značně příznivým a zároveň velmi kritickým momentem 
je okolnost, že se ruská církev po pádu césaropuplsinu nachází ha 
rozcestí a připravuje se na základní reformu své správy a vůbec 
církevního života. Na rozcestí, na němž stojí, z mlhy budoucnosti 
můžeme lehce čisti nápis dvou hlavních ukazatelů cesty: cesta 
katolické církve a cesta protestantismu Právě demokratický směr 
přítele sblížení katolické ti ruské církve, Andreje ufského, skrývá 
v sobě to potomní nebezpečenství. Moskevský církevní všeiuský 
sněm založil sice středisko církve, patriarchát, ten však je dnes 
ještě velmi sláb a částečně se nemůže vůbec ani konsolidovali pro 
smutné politické poměry, ačkoli patriarcha Tichou je svého druhu 
svátý člověk, a dJe informací Terseglavem získaných, dalo by se 
s 'Dím mluviti i o otázce sjednocení. Církev v osvobozeném území 
organisuje se prozatím samostatně a biskup Andrej zastupuje do
konce radikální myšlenku, že farář neměl by býti předsedou 
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církevní obce, ježto nižší, kněžstvo, které je vinou státních, seminářů 
krajné nevědomé, převyšují často laici svou inteligencí. Podrobněji 
o tom rozprávím na jiném místě a upozorňuji při tom přímo na 
nebezpečí protestantismu.

Praktické pokyny

Je třeba upozornili na některé věci, ktere jsou sice speciali
stovi v té otázce dobře známy, ale bude dobře, proderou-li se k vě 
domí i širší katolické veřejnosti.

Předně ať se všeobecně užívá pro obě církve jména „západní" 
(katolická) a pak „východní“ (pravoslavná) církev. Když se mluví 
o negativních stránkách ruské církve, třeba radili, aby se mluvilo 
jen o římské a ruské církve, aby nebyly výtkou dotčeny i jiné vý
chodní církve. Výraz rozkolná (schismatická) církev ať se vůbec 
škrtne z literatury zvláště proto, že nedosti poučení lidé obyčejně zto
tožňují rozkol (schisma) s heresí. Mluvíme-li o luteránech obyčejně jako 
o protestantech a ne výslovně a výlučně jako o hereticích, máme 
ještě méně důvodů nazývali pravoslavné heretiky. Vždyť oni ani nás 
se svého stanoviska nepovažují za takové. Na př. Filaret Moskevsky, 
klasický ruský theolog, učí, že katolická církev není heretická; toho 
mínění drží so většinou všichni ruští theologové. Mezi schismatem 
a heresí je přece veliký rozdíl. Schisma je v prvé řadě roztržení 
jednoho celku ve dvě části' následkem odcizení jak z historických 
tak i z kulturních důvodů. Platí to sice částečně i pro protestanty, 
ale Luther podkopal ještě kořeny křesťanských dogmat, zatím co 
mezi katolickou a pravoslavnou naukou na př. o Kristu, milosti a 
spáse není ani nejmenšího rozdílu. Nesmíme zapomenouti, že dog
matický spor o primát nevyvolal rozkolu, nýbrž známé a uznané 
historické důvody světsko-politického významu. Dogma — tichý spor 
o primátu rozvinul se teprve později.

Luteránství je výtvor veskrz vyhraněného a vyzrálého, úplné 
nového směru, v náboženském smyslu individuální pojímání evan
gelia, „nepotřehnost“ dobrých skutků, „milost Boží, jež přikrývá“ 
atd. Tím však pravoslaví není. Ono se jednoduše od nás odtrhlo, 
ačkoli to odcizení mělo dalekosáhlé dějinné příčiny; a jedna ž hlav
ních byla, že u nich těžiště bylo ve státě a u nás na západě v církvi. 
Oni by se byli dle mého mínění od nás odtrhli, i kdyby u nich ne
byly dozrály známé dogmatické rozdíly; byli by se stali autonomní 
církví, jež by neuznávala římského biskupa, církví se svým auto- 
kefálním střediskem. Jinak, co se slova dogma týče, byli by zůstali 
s námi úplně identiční. Rozdíly v některých dogmatech jsou spíše 
důsledkem než příčinou rozkolu. Později je uměle zaostřili 
r ů z n ý m i s o f i s m a t y; vždyť uesmímezapo měnou ti, že by
lo Řecko klasickou zemí sofismat. Rozumí se, že rovněž 
přezírání všeho řeckého na druhé straně leccos zavinilo.

Výraz „unie“ je Rusům odiosní, proto nechť se mluví raději 
o sblížení obou církví. * *



Při práci ve prospěch sblížení, jež niftže jedině dovosti k prak
tickým výsledkům, nejsou hlavní věcí dogmatické otázky. Hlavní jo, 
aby si Rusové zvykli křesťanskému sociálnímu smyšlení a práci a 
aby ruská církev začala pracovat i i ve veřejném životě zvláště na 
charitativním poli, ježto ani v tom ohlodu ruská církev dodnes 
nemá významu. v b

Musí se odporučili, aby západní učenci, filosofovo a. theologovo 
studovali Vladimíra Solovjeva, •) ježto i my katolíci mámo málo tuk 
hlubokých novějších filosofii jako jo on. Dle jeho mínění největším 
zlem v celé křesťanské historii je právě rozkol. Kdyby nebylo roz. 
kolu, nebylo by ani protestantismu. K rozkolu nedošlo pro dogmaticko 
rozdíly, nýbrž proto, že na východě jinak chápali hlohu křosfanstvi 
než na západě. Na východě so rozvinulo míněni', na základě lm-

Ostrůvek Matky Boží „od Škrpjela“.
loňských ideí, že církev je pouze jakýsi státní úřad a stát jo vším; 
na západě pak církev už od počátku byla, universální a zasahovala, 
do všech odvětví lidského života a práce. Rozkol v tom smyslu vy
vstal již dávno před úředním rozkolem. Papežský primát mimo ostatní 
důvody je veskrz logický důsledek západního pojímání, ale Rusu je těžko 
dokázali, že primát vyvěrá z podstaty křesťanské církve. Na Rusy ve
lice účinkuje protestantská protipapežská propaganda. Oni mají o pa
pežství naprosto naivní pojmy. Neomylností rozumějí ještě dnes bez- 
břišnost! Velice se jim však zamlouvá vliv církve naší na rozvoj umění.

•) Právě vyžel obšírný spi. o SoJovjevu, jeho životě, učení a zásadách filo
sofických a náboženských v Kroméřfži. Možno jej objednali adresou: Apoštolát 
v Kroměříži. Stojí 20 Kč. Rovněž Jze tam dostali základní spis Solovjcvfiv ruský 
o sjednocení církve „Rossija i vseíenskaja Cftrkov'.
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Solovjev uzavírá úvahy svoje takto: „Kdyby nebylo rozkolu 
z. vnitřních důvodů, za nímž následoval formalistický dogmatický 
spor, nebylo by ani protestantismu. Protestantismus však jest při
rozenou reakcí proti přehnanému zdůrazňování universálního významu 
církve. A to by bylo nemožno, kdyby byl západ měl svůj přirozený 
korrektiv v křesťanském východu.“

Dnes, kdy otázka o vycházení Ducha sv. není aktuelní a třeba 
brániti základy křesťanství, bylo by přirozeno, kdyby obě církve 
sjednotily svoje síly, aby dosáhly společných cílů. Neuí třeba, že 
papežství žádalo v prvé řadě, aby je východ ihned uznal v dogma
tickém smyslu; hlavní je, aby mu papežství dokázalo svou životo
dárnou sílu pro obrození lidstva v křesťanském smyslu. Tenkrát 
přijdou pravoslavní sami k závěrům, k nimž se probil Solovjev, 
ježto bez náboženského a org inisatorního střediska nemůže se křes
ťanství ani pomyslili. V té věci spočívá na katolické církvi veliká 
zodpovědnost. Jestliže ona nepochopí ihned veliké důležitosti tohoto 
okamžiku a ne»8toupí-li bezodkladně do prvé řady borců o sblíženi 
s pravoslavnou církví, je veliké nebezpečí a pravděpodobnost, že 
její místo obsadí protestantismus, zvláště provede-li se reforma 
ruské církve v duchu demokratického směru Andreje, biskupa v Ufě 
Nesmíme přehlédnouti, že americký svaz křesťanské protestantské 
omladiny (Y M U A) velice rozvíjí svoje působení na Rusi. Tento 
převzal péči o zajatce, pracuje mezi oddíly dobrovolcfi na Sibiři, 
kdežto katolická církev nemá žádného takového orgánu anebo aspoň 
soutěž katolické organisace „Knights of Columbus,“ jež paralysuje 
vliv Ymky, je tak minimální, žo se ani nepozoruje. Před Rusem za
stupuje katolictví jediný polský ksi^dz. který se stará jen o polské 
věřící a pro většinu zmíněných otázek aktuelních nemá smyslu ani 
zájmu.

V tom muže sv. Stolice přiměřenou taktikou mnoho dosíci. 
Rusové jsou velmi citliví vůči každé pozornosti k nim. Tak dodnes 
nezapomenuli Lva XIII. Upozorňuji, že se v Baru, v jižní Itali: 
nacházejí ostatky sv. Mikuláše. Vážnost k papeži mezi Rusy by ve
lice stoupla, kdyby jim daroval ty ostatky. Dále by si přáli, kdyby 
svr Stolice ukázala svůj zájem a soucit k pronásledování, jež zakouši 
ruská církev od bolševismu.

Co se týče hotových praktických kroků, myslím, že jsme tu 
pozváni především my, katoličtí Slované, abychom vystoupili jako 
prostředníci mezi křesťanským západem a východem. Přece však 
upozorňuji, že Poláci svým působením v tom smyslu jsou na Rus: 
velmi nepopulární a nesměli by se postaviti do prvé řady. Ukrajinci 
jako uniati mohou mnoho pomoci zvláště, ježto u nich jsou dány 
všechny potřebné podmínky pro nadmíru potřebnou orientaci, jak 
ji za tím účelem potřebují západní kruhy. Leč ani je nebylo by 
radno vysílati do prvých řad u Rusů, ježto oni mají vůči nim od 
dřívějška předsudky zvláště politického rázu. Mnohem významnější 



je tu úloha Čechů a Jihoslovanů, zejména mís Jihoslovanů, kteří 
jsme pravoslaví dosti blízko a neschází nám až na malé výjimky 
rovněž nadmíru potřebná objektivnost, abychom se upřímně a ú- 
spěšně chopili té práce. Důležitý jsou naše university u jejich fa- 
kulty, mám tu na mysli i bělehradskou universitu. Neškodilo by, 
kdyby se tu a tam některému zralému theologovi umožnilo nějaký 
rok studií na pravoslavné universitě a kdyby i naopak pozvaly se 
naše pravoslavné kruhy, jež se zajímají o tu otázku. Ale aby se 
těmto požadavkům učinilo zadost, bude třeba naše theologické fa 
kulty postavili na přiměřeně širší stanovisko, nežli jo zaujímají 
středoevropské bohoslovecké fakulty. Význam takové reformy jo tak 
daleko^blý, že se vyplatí věnovat! na ni i peníze i řas.

Svatyně Matky Boží „od Škrpjela“ od Západu.

Dále třeba radit! našim směrodatným církevním kruhům, aby 
delegovaly bohoslovím, jež tv otázky zajímají, trvalo na východní 
akademii, kterou založili v Římě. Tu bude nejvhodnější místo, aby 
se osobně seznámili s interesujícímu se o to ruskými pracovníky, 
kteří rovněž budou navštěvovat! ten ústav.

Slovinci aí obzvláště nezapomenou, jaký význam pro veškeré 
Slovanstvo má křesfansko-sociální práce, jež u nich vydala tak krásné 
plody. Rusko se dnes obrací instinktivně po takových a podobných 
ideách. Proto nechť se naši katoličtí akademici učí ruskému jazyku! 
Některým třeba umožnit! řádnou návštěvu ruských vysokých škol a 
pohnouti je. by se úplně.zasvětili tomu směru,

Nezapomínejme, že už nejsme kulturní veličinou druhé třídy, 
jež se musí doprošovati všeho od svého pána, nýbrž státní svoy 
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samostatností stali jsme se samostatným kulturním činitelem a na naši 
vlastní vůlí a obětavosti závisí úloha, jakou budeme hrát! při u- 
skutečňovitní kultury budoucnosti. Proto třeba i peněz, jež je třeba 
na ty účely odměř ti velkodušným měřítkem, a ne už měřítkem 
žebráka, který obrátí každý haléř bídný desetkrát, než jej vydá. Tře
ba nám smyslu pro veliké linie. I riskovati třeba na kulturní a vě
decké účely. Byť i devět případu nepřineslo vpravdě přiměřených 
výsledků, desátý zaručeně vynahradí vlasti všech ztracených devět

Konečně ještě něco: Slovanský liturgický jazyk byl by bezpo
chyby velkým krokem ke sblížení, ježto by se tím zničilo mnoho 
význačných předsudků. Liturgie totiž a liturgický jazyk hrají u Rusů 
hlavní roli. Proto by nebylo na místě, kdyby se veřejně nebo tajně 
propagovala latinisace.

Některé pak jiné body praktického významu jasně se vidi 
z memoranda omské církevní správě.

Mužíkova filosofie.

My na západě Evropy považujeme za často směr Lva Nikolajeviče 
Tolstoje za charakteristický pro ruské náboženské poměry. Avšak 
toto mínění nedá se tak doslovně udržeti; dokáži, že je pravda na
prosto v jiném směru. Neboť mílžeme-li s jedné strany i říci, že se 
Tolstojova filosofie krystalisovala čím dále tím více čistě jako „mu
žikova“. 11a druhé straně ona nepředstavuje nic jednotného, nýbrž 
je to směs různorodých názorů. Je-v ní pantheistický mysticismm 
a deistický racionalismus; a chtěl-li by kdo všeobecně ji označiti. 
nejlépe by pro tento směr vyhovoval výraz: ethicismus. Tolstojova 
nauka odnímá křesťanství nejhlubší obsah: metafysický základ a mi
lostný ráz; ona je protidogmatickou y plném slova smyslu. Ona 
nevidí v křesťanství náboženského filosofického utvrzení ethiky. Jinými 
slovy, Tolstojova nauka neví nic, že jsme mystickými členy těla 
Kristova, že ou nás vykoupil, že jsme podle něho rovněž povstali 
ze smrti, že jsme podílníky jeho života jako ratolest na vinném kmeni, 
jako kapka v potoce; že nás řeka milosti Boží spojuje s Otcem a že 
jsme chrámem Ducha sv.; že naše dobré skutky a křesťanský život 
nezáleží jen v plnění zákona přirozené morálky, nýbrž že jsou něco 
veskrz nového, nadpřirozeného a smysl jejich záleží v tom, že se 
křesťanský život řídí dle zákonu nadzemského rázu a jsoucnosti: nej
raději bychom řekli, že se taký život rozvíjí v pozadí věčnosti jako 
zárodek věčného, bezkonečného a nade vše drahocenného života. 
Tolstojův ethicismus není nic jiného než přirozená morálka, která 
docela nic nezakládá na křesťanském životním principu a jež je snad 
ještě jasněji než v Tolstojově nance kodifikována v mohamedánstvf, 
kde jest všechno nadpřirozené úplně odstraněno. Zároveň upomíná 
Tolstojova nauka rovněž na nejracionalističtější sekty protestantské, 
na př. na sociniani^mus, herrenhutství a t. d. A právě v tom je ta 
nauka podobna filosofii ruského mužíka, která stejně jako i filosofie 
Tolstojova sestavena z nejpestřejších elementů. Ale ta prostinká.
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chcete-li, i dobrá a naivní a omezená filosofie není nikterak pod 
statnou značkou ruské duSe. Ona je důsledkem dějinného rozvoje. 
Proces pokřesfanění ruské národní duše byl delší a těžší než mi 
západě. Protivily se mu nekulturnost a příroda; zastavovaly jej 
strašné vnitřní bouře a věky soužení pod mongolským jařmem; dále 
vliv pohanství cizích plemen na Kusy a rovněž i zkamenění, ztrnulost. 
a odumření živých sil církve pod caesaropupismem. Za těch poměřil 
bylo národu do krajnosti těžko vzepnouti se do mystických, dog 
maticky-metafysickych a milostných výšin a hlubin křesťanství, nýbrž 
přijal předčivším čistě monVní stránku, což značí: věnoval se pouze 
urovnání divokých společenských zvykli, zálibě- vo stávajícím právu a 
vštěpování zákona dobrotivosti, milosrdenství a odpouštění. Ostatně 
i na západě jsme se přesvědčili, že takový etldcismus bez milostného 
a náhožensko-metafysického podkladu vede posléze jen k nemravnosti, 
právě tak jako zase pouhá dogmata bez praktického othiekélio života 
nic neprospívají. Křesťanství se vůbec nedá roztrhnouti na dvě části; 
ono jo nedílně jednotné. 'Pak so i ruský mužík ocitl místy v né- 
mravnosti přes všechen svil] „ethicismus“, přirozenou dobroduclmst 
a dobročinnost. Itosultát o ruské církvi pro postranního pozorovatele 
jest v základních rysech tento: Dogmata zkameněla v liturgických 
modlitbách, ethika pak je úplně prostičká, utilitarlstická. To všechno 
však nemůže se přihodit! tam, kdo 80 dá proniknout! s národní duší 
do výšin náboženské výchovy a kdo ta duše vpravdě ukojila svoji 
žízeň po objasnění tajuplné minky. Tolstoj přivedl víru k veskrz 
jednoduchému útvaru, ale ukázalo se, že to vodo k jejímu snížení; 
a to nebezpečí hrozilo veškerému ruskému národu, ovšem ne vinou 
Tolstojovou, nýbrž snad právě vinou těch, kteří ho vyobcovali (co 
se pak týče pouze vyobcování, myslím, že si jo Tolstoj zasloužil!) 
Arciť oni nezamýšleli ponížiti víru, to přišlo samo sebou, když po
klesly milostné síly církve. Lépe než Tolstoj rozuměli pravé ruské 
duši slavjanofilové, zejména Dostojevskij, tento ohromný protityp 
Tolstojúv. Oni pochopili, že ruský mužík prahne za pravdou ze zdola, 
že ho neuspokojuje jeho prostičká, přirozená situace so svou mu
žičkou prostotou v duchovním ohledu. Mužická filosofie Tolstojovit 
nejen že nemá žádné ceny, nýbrž ona není nikterak zvláštně ruská 
Při tom nepřestřelíme, řekneme-li. že nejen úřední vládní ruská církev 
dobře porozuměla převratností té filosofie, nýbrž í výkvět ruské 
inteligence ihned vytušil její protikřesťanský a rovněž i protikulturní 
ráz. Pro Tolstoje bylo na Rusi méně nadšení než své doby u nás 
na západé. Proto je třeba, abychom opravili svoje mínění o tom, jako 
že by Tolstoj vyjadřoval pravou ruskou národní duši. Nikterak! do 
se nám zdá býti takovým, to je pouze produkt dějinné výchovy (lépe 
aevýchovy) ruské duše, její neosvíceností, neproniknutelnosti a ne 
snpernaturalisace. Je v té duši sice něco dětinného, naivního, co 
upomíná na podobné rysy sv. Františka Assiského (potom není divil, 
že právě tento katolický světec je nejpřístupnější ruskému člověku), 
ale nikterak není základním jejím rysem to, co Tolstoj abstrahoval 
z ruského národa. Kdežto františkánský duch dává člověku radost
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řekl bych, že dnši vtiskuje věčný úsměv — Tolstojova morálka je 
zádumčivá, přísná, těžká, resignovaná, uinělkovaná a protiživotnf. 
Tukovým však ruský člověk není. Takovým by ho bylo možno teprve 
ačiniti. Pravoslaví pak samo ve svých největších představitelích je 
radostné, serafínské, plné rajské naděje.

Rozmluva z abbém Oratieux.

V polovici února r. 1919 navštívil Jekatěrinburg francouzský 
abbé Gratieux, který je ve Francii znám jako specialista v ruské 
církevní otázce. Byl přítomen II. unionistickému kongresu a byl už 
dříve několikrát na Rusi. Nyní je vojenským knězem a francouzská 
vláda poslala ho do Ruska, abv studoval poměry a útrapy ruské církve 
za bolševismu. Terseglav ho v Jekatěrinburku navštívil a měl pří
ležitost vyložili mu svoje memorandum církevní správě v Omsku 
Obsah rozmluvy s ním vyprávěl mi Terseglav před odchodem do 
vlasti. Po něm mě abbé Gratieux zplnomocnil, že smím jeho myšlenky 
uveřejnit!. Jsou v podstatě tyto:

Práci ve prospěch sblížení katolické a pravoslavné církve třeba 
jest postaviti na zcela nový základ a důkladně zrevidovati dosavadní 
methody. Vůbec myslí i Gratieux, že mvšlenka o unii v dohledno 
době nemá naděje na úspěch a ať se raději pustí a ať se soustředí 
všechny síly, aby se dosáhlo vzájemného „poznání obou církví, úcty 
a bratrské lásky“. Když Terseglav při té příležitosti vzpomněl na 
výraz „kooperace“, přidal se k němu i Gratieux a pravil, že i on 
tak pomýšlí na nejbližší budoucnost.

Když mu Terseglav vykládá1, že je pro takovou propagandu 
velmi příznivá doba, ježto následkem světské revoluce pad a zeď. 
jež dělila, východ a z.ipad, souhlasil s tím a se své strany projevil 
mínění, jež ho jasně charakterisuje jako Francouze a protivníka všeho, 
co je německé. Myslí totiž, že pádem Rakouska a Německa stala 
se svobodnější i katolická církev, ježto padly imperialistické síly, 
jež církev podporovaly proto, že v ní viděly jeden z prostředků, 
jimiž by se dal uskutečuiti německý sen o universální světské mon
archii ve středověkém smyslu. Dnes je katolická církev prosta těchto 
imperialistických okovu a ohledů a bude moci vytvořili bez váháni 
spojení se světskou demokracií. Před týmž úkolem stojí dnes pravo
slaví, a to je jeden z hlavních základů pro jednotu mravních, a řekněme 
si to upřímně, politických zájmů. Národové Evropy neodvrátili še 
od církve nejen pro svoji hříšnost, nýbrž zároveň leccos zavinily i cír
kevní kruhy v některých zemích (zejména v Uhrách a Čechách), jež 
nechtěly zbavili se některých feudálních tradic. Dle jeho mínění 
francouzská církev stojí dnes v tom ohledu na prvním místě. Církev 
musí naučili uárodv, aby milovaly ji i křesťanství, jež ona hlásá.

Reforma theologických • tudií zdá se i jemu velmi potřebnon. 
¿ejména ve směru od ožení některých tradicionálních předsudků a ne
potřebných malicherných polemických útoků na protivnou církev. 
Ddstraniti třeba zejména každou vzájemnou polemiku a nahraditi
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ji bojem proti mínění protivníků a jejich zvláštnostem. Důložito jo 
rovněž, aby apologeti vyložili dějinné události poměry místa a doby, 
To platí hned o historii vzniku samého rozkolu. Třeba cenili obou- 
stranně prameny.

Co se týče primátu, ou jo naděvši pochybnost dogmaticky odů
vodněn, ale měl rovněž svůj dějinný vývoj. Východ pak z některých pra
zvláštních důvodů nepociťoval potřeby primátu aproto jej nechtěl užnuti.

Co se tkne katolických vedoucích kruhů, zdá se mu, že se 
katolický episkopát velmi málo zajímal o otázku unie již z jedno
duchá příčiny, že pro většinu jo křesťanský východ příliš vzdálen. 
Slovanský pak katolický episkopát není jen prostorně blíže východu, 
nýbrž on je zároveň i před Bohem zavázán, aby vstoupil do prvých 
řad pracovníků ztt sblížení křesťanského východu s křesťanským 
západem. O českém a polském opiskopátu nemá vysokého míněni, 
ježto jo příliš oddán různým feudálním tradicím; ale doufá, že jo 
mezi jiho.slovanskými katolickými biskupy dosti mužů, kteří cítí 
s národem a porozumějí té vznešené idei.

Když Terseglav připomněl, že by dle jeho mínění velmi mnoho 
značilo, kdyby slovanští biskupové dle možnosti spolupůsobili na, 
církevním sněmu v Moskvě, řekl, že by to i dle jeho mínění bylo 
velmi užitečno.

Co se týče Vatikánu, myslí, že by bylo velice na místě, kdyby 
sv. Otec projevil svoji soustrast pro nynější útrapy, jež musí pra
voslavná církev snášeli od bolševiků. Dle jeho mínění zasloužili 
pravos avní kněží a biskupové, kteří při těchto pronásledováních 
zemřeli smrtí mučednickou, aby byli kanonisovánl. 1) Oratioux na 
svých cestách zaznamenal heroické akty obětavosti a ohnlvosti 
některých ruských kněží a biskupů.

Co se tkne „soobščiteljnih gramot“, myslí i on, že by to ne
byl dogmatický akt, nýbrž pouze projev zdvořilosti a křesťanské lásky.

O samé pravoslavné církvi uznává, že neměla vlivu na veřejný 
život. Toho vinna byla v prvé řadě církevní správa, jež byla taková, 
že vyšší kněžstvo muselo bezpodmínečně sehnouti hlavu před mátni 
všemocností. Nižší pak kněžstvo pro nevědomost a zejména pro ne
dostatek asketické a duchovní výchovy ve státních seminářích ne
mohlo se stáli činitelem, jenž by povznášel lid. Co však se týče 
zaostalosti morálního života pravoslavného lidu, praví, že my na 
západě příliš přeháníme. Ruský národ třeba milovali a rozumět) 
mu, my však jej posuzujeme obyčejně dle zastaralých předsudků a 
z povzdálí — mnoho toho dlužno připsali na účet dosavadního 
historického rozvoje, jenž měl řídké styky mezi proudy kultury na

i) Jsou známy přínady, kde k"ěžl byli umoření pří konání služby Boži, 
anebo při bránění církevní svatyní- před poskvrněním, anebo když se slovem 
op vážili povs'ati proti násilím, páchaným proti církvi a víře bolševickými k<> 
misaři. Na uralské frontě při odchodu bolševiků bylo více zpráv o kněžských 
mučednících, jež hnali v potupném průvodě městem k řece, kdež v zimě vy
kopali díry, jimiž je živé utápěli. Mučednickou smrtí zemřeli mimo ostatní, jak 
už se dříve o tom zmínka staía, i jekaíěrinburský biskup Grigorije a biskup 
v Permu. 



západě a na východě, a mnoho je vinna i německá literatura, z níž 
západ čerpal své informace o Rusku. Slovanští biskupové jsou po
voláni takové a jim podobné předsudky rozplašiti a to zvláště na 
nejkompetentnějším církevním místě — v Římě.

Vůbec neustále vytýká znamenitou úlohu katolického kněžstva 
slovanského a biskupů při uskutečňování myšlenky sblížení.

O úkolu Poláků soudí nepříznivě. Praví, že cizinec, jenž je na 
Rusi několik měsíců, zná ru<ký národ lépe než polský ksiadx, jenž 
žije stále mezi Rusy. Často nechce ani ruský mluviti. Lepší jsou 
v tom ohledu Litevci.

Co se týče sjednoceného kněžstva, myslí, že rozšafní a taktičtí 
lidé mohli by mnoho učiniti, všeobecně však vzato nejsou upotřebi
telní, ježto ruská církev hledí na ně jako na cosi středního mezi sebou 
a katolicismem. Rusové však přece vidí raději „latiníka“ než uniata.

Francouzský kněz je všude vzorně přijímán, když není obavy, 
žo by měl nějaký politický cíl.

Na konec abbé Gratieux zdůraznil zvláště, aby Bůh nedopustil 
poslali na Rus propagaudisty a vůbec lidi, kteří by chtěli pouze 
zvětšiti počet konvertitů; na místě jsou pouze lidé, kteří se budou 
pokoušeli porozuměti Rusku, seznali je a sjednali mu nových po
znatků se své strany, zejména však poznatků v křesťan ko-demo- 
kratickém duchu. Ve spojení s tím vzpomněl Terseglav dni Krcka 
a ukázalo se, že abbé Gratieux zná i jej i jeho působení na Slo
vinsku a že považuje takový směr práce místným i pro ruské poměry.

Závěr.
Připomeňme si tedy jen toto:
Ruská církev po revoluci je na velmi důležitém rozcestí; po 

stoletích může znovu po prvé rozhodovali sama o svém osudu. Na 
programu jsou základní reformy církevní organisace a nábožen
ského života a ne v poslední řadě i reforma výchovy. Církev sama 
stojí před tou otázkou jako dítě, jež pod mateřskou ochranou do
spělo po prvé na cestu do velikého, širého světa. Mimoděk ohlíží se 
kolem a hledá orientaci. Ruská církev vyhlíží na kulturní západ, 
aby tam našla návodů, jež v nynějším okamžiku mají základní dů
ležitost pro ni. Dobře organisovaný katolicismus zajímá ji v tom 
ohledu nejvíce. Od doby, co po vítězství protináboženského bol- 
ševismu na Rusi ukázalo se rovněž pronásledování církve, u vedou
cích církevních kruhů čím dále tím více utvrzuje se myšlenka, že 
by bylo nezměrně díiležito, kdyby všichni křesťané celého světa 
zaujali jednotnou frontu proti protikřesťanským proudům veřejného 
života. Protivníci jsou mezinárodně organisováni, proto i my potře
bujeme mezinárodní fronty, anoť pro nynější poměry nebyle by 
možno očekavati. že by Rusové jako celek uznali primát římského 
papeže. Proto vůdcové takového hnutí j-cu toho mínění, aby kato
lická církev prozatím pustila myšlenku úplného sjednocení na zá
kladě souhlasu v důležitých dogmatických .otázkách, zejména i však 
v otázce primátu a aby raději sjednala s ruskou církví pouze -for-



101

nalní spolek za účelem jednotóho obranného vystupovaní proti 
společnému nepříteli křesťanství, modernímu materialismu. Prů
během takové spolupráce padnou různé předsudky samy nohou a 
sjednocení dostaví se pak vo svůj čas samočinné.

Tyto myšlenky donesl jsem z bouřných krajů, přímo za frontou, 
na níž zápolí bolševická Rus a Rus se probouzející, v níž velo- 
významuou úlohu hraje otázka budoucího osudu svobodné církve. 
Zrodily se ty myšlenky během rozhovoru s Torsoglavom v Jeltiitěrin- 
burku a podávají mim, pokud jo to možno, věrný obraz myšlenek 
a snah jistých rozhodujících církevních lidí a kruhů v osvobozené 
části Ruska. Proto zasluhují, aby si jich povšimly naše kompetentní 
kruhy. Významný jest touto okamžik a vážný. Bylo by škoda, kdy 
bychom jej sledovali v nečinnosti, zatím co světské události bouř 
livými vlnami ženou se mimo nás.

II®3U NOVÉ KNIHY
O. Ivan, Hvězda mořská (Ooipa od Skrpjeln). KioměHŽ 1931, Síran 160, 

cena 5 Kč. Ve prospěch Apoštolátu, který z Olomouce jl rozesílá. Skromný, nic 
jemným perem vládnoucí spisovatel jsa nadšen slovanskou otázkou, ukiiziijc, 
kterak iicjlcpší synové národů slovanských pracouill o náboženský smír a církevní 
jednotu mezi Slovany, která nejen církvi by dodala imvélio svěžího života, byla 
by mocnou pákou k jejímu novému netušenému rozvoji a rozmachu, nýbrž 
1 nábožensky by pozvedla Slovany a osvětové by jim vyhradila vznešené poslání 
v civilisaci lidstva. „Zora pucá, bit če dnna", tato slovii jlhoslovaiiskélto pěvce 
Preradičc platí Slovanům na přelomu dějin, kdy nové jato se jim otvíiá před 
šťastnější samostatnou jejích budoucnosti Piolo tvořme, mohutné nerozborné 
základy k nové Slovan ke budoucnosti 1 Každý přilož ruku k práci, kdo jl scliopcn I 
Kdo je nadšen, buď nadšení v okolí svém, rozněcuj oheň svátého 'zápalu, ať 
srdce slovanská hoří vzácnými vlastnostmi duše lidské posvěcené láskou Kristovou I 
Tak spisovatel pln nadšení volá k náboženské práci mezi Slovany. Zná slovanský 
slunný jih a předvádí z něho vzácnou perlu malebný ostrůvek Matky Boži 
„od Škrpjela“ nedaleko Boky Kotorské aby s (hrdo útulným milostným poutním 
místem seznámil naše rodáky.

Sytými barvami vylíčiv čarokrásnou polohu a prvotní podobu posvátného místa, 
podává spisovatel v celé prostotě starobylou podivuhodnou, ah nepřetržitou p vési 
o nalezení milostného obrazu Matky Boží, který se na ostrůvku chová a ičŠÍ se 
daleko široko obzvláštní úctě, popi uje, kterak poutní místo jako by ve. slávě 
své z vody vyrůstalo, líčí úctu k němu a kterak Matka Boži od Skrpjcla jesl 
Matkou divň a mil-,stí. Velkolepé jsou výroční a jubilejní slavnosti, Pout • na 
moři, slavnostní církevní procesí na moři, úcta k Panně Marii na moří, 
toť cosi nezvyklého, ale velebného a dojemného.

Spisovatel napsal dílo své voběf Apoštolátu sv.C.aM. Proto v úvodí: i v doslovu 
vypisuje úkoly Apoštolátu, zmiňuje se o všech spolcích šířících u nás velehradskou 
myšlenku cyrilometodějskou, podává jadrné Životopisy arcibiskupů dra Sb jana, 
Strossmayera a Stadlera Ozdobil knihu osmnáctí zdařilými obrázky, což jl činí 
zvláště milou a vkusnou.

Vřele knihu doporučujeme, která se prodává za výrobní cenu, nejen mariánským 
ctitel m, nýbrž všem přátelům slovanské náboženské otázky, aby se příjemně . 
seznámili s požehnaným koutkem jižní slovanské Výspy a se snahami zabý
vajícími se ti nás církevní jednotou mezi Slovany. A, J.

V posledním č sle Apoštolátu upozornili jsme, že jsou vloženy do časopisu slo-, 
ženky pro předplatitele. Opomenuli jsme upozornili, že, kdo má zaplaceno, aby si po
nechal složenku pro budoucno,!. Upozorňujeme na to nýníii poznamenáváme, že těm, 
kdož měli zaplaceno a poslali ještě předplatné, bude obnos připsán na příští rok.
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