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Seznam zkratek ČaSOpiSů &period. SpiSů.
(Srvn. str. 1847—1865)

Aléth. — Alétheia.
Bl. — Blahovést.
Cyr. — Cyrill.
Čas. úv. — Casové úvahy.
C Kr. — eský kraj.

Č. Záp. — Český Západ.

Obz. — Obzor.
Pam. — Památky archaeol.
Past. — Pastýř duchovní.
Posv. kaz. — Posvátná kazatelna.
Pr. Týden. — Pražský Týdenník.
Př. mlád. — Přítel mládeže.

c,. Kv. — České květy.
ČKD. asopis katol. duch.

Pr. _Več. Nov. — Pražské
vm .

Č Ž. — Česká žena.

večerní no—

RD. & Rádce duchovní.
Děl. Nov. — Dělnické noviny.
Rod. vych. — Rodinné vychováni. ,
Euch. — Eucharistia.
Rozhl. — Rozhledy v oboru vědy, víry
a umění.
Hl. — Hlídka.
Hl. lit. — Hlídka literární.
Růže D. — Růže Dominikánská.
Sb. H. Kr. — Sborník Historického
]itř. — jitřenka.
kroužku.
Katech. lis. — Katechetické listy.
Sbor. Vel. — Sborník Velehradský.
Kat. uč. — Katolický učitel.
Korr. KD. — Korrespondence katol. Sel Hl. — Selské Hlasy.
duchovenstva.
Seraf. Kv. — Serafinské květy.
Sl. lit. — Slavorum litterae theologícae.
Kř. Děl. — Křesťanský dělník.
Kř. šk. — Křesťanská škola.
Sl. pr. — Slova pravdy.
St. Hl. — Studentská h_lídka.
Květy lás. — Květy lásky.
Šk. a iv. — Skola a Zivot.
Kv. Mar. — Květy Mariánské.
Med. — Meditace.
ŠkBSP. _ Škola Božského Srdce Páně.
Meth. — Method.
Več. Nov. — Večerní Noviny.
Mlád. — Mládež.
Vést. KD. — Věstník katolického du
chovenstva.
Mus. — Museum.
ND. — Náš Domov.
Vls. — Vlast.
N. L. — Naše Listy.
Vych. — Vychovatel.
Nové Pr. — Nové proudy.
Vých. list. ——V chovatelské listy.
Vzd. kn. — Vzd lavací knihovna kato
N. Věk. —- Nový Věk.
Obr. — Obrana.
lická.
Zahr. sv. Frant. — Zahrádka sv. Fran
Obr. Rev. — Obrázková Revue.
tíška.
Obroz. — Obrození.

1.0bohovědě
vůbec..............

11.Písmo svaté a práce z oboru biblického
B) Výklad Písma sv. Starého Zákona
C) Výklad Písma sv. Nového Zákona

. . 1,1869

. . . . .

1, 1869

. . . . . . . .
. . . . . . . .

2, 1869
o, 1871

A)Česképřeklady
Písmasv.............

D)Encyklopédie
biblická
..............

E)Zivot
Pána
Ježse................

F)ÚvoddoknihPísmasv..............
G) Biblické starožitnosti, zeměpis, assyriologie
H)Chronologie
biblická..............

a p. .

15
16
17,1880

A) 0 apologetícea dogmatícevůbec ........

B) Soustavné & povšechné spisy apologetické a apo

logeticko
dogmatické
..............

C)Soustavné
spisydogmatické
...........

F)OBohu
.....................

H)Mariclogíe
...............
Ch)Angelologie
...............

20,
19, 1882
1881

. . . .....

21.1883

. . . . 22,1885
. . . 23

l)Anthropologie
..................

23,1886
25,
1887
25,1887
27,1888

L)Eschatologie
..................

N) Srovnávacívědaa náboženská.

17,1880

19,1881

])Milost
Boží
.........
. .........
K)
Svátosti
.....................

M)Onáboženství
a víře..............

17,1880

18

........

E) 0 szcvenía pramenechjeho; 0 zázraku .....

G)0 P.JežíšiKristu........

8,1872
11, 1874, 2291
15,1880

15,1880

[)Biblické
dějiny
.................
])Postilly.
. .................
111.
Obranavírya Věrouka..............
.

8

8,1872

CH)Filologie
biblická
................

D) Zjevenípředkřesťanské.

1,1869

28,1888

........

31,1891

P) 0 nejvyššíviditelnéhlavěcírkve ........
Q) Sjednocenícírkví.— Církevruská ........

35,1894
36,1894

O)O církvía vířekatolické
.............

31,1892,29.94

R) O katolické církvi a víře vzhledem k vikíefismu, hu—

sitismua učeníČeskýchbratří..........

37,1896,

a jiným
sektám.................

38,1896,
2294

S) 0 katolické církvi a víře vzhledem k protestantismu

T)Konvertíté
...................

41,1898

U) Křesťanství, katolická víra a církev vzhledem k prou—

dům a bludům novověkým . . . .....

V)Víra,
vědaa umění
................

. .

. 42, 1899,2294

48,1908
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lV.Filosofie
.........
. ......
V. Mravouka. Zpovědnice
V1.
Asketika................. . . . . .

. .....
54,1914,
2295
. . . . . . 61, 1919, 2295
. . . 71,1924

. .

A) 0 asketice vůbec a o literatuřeasketické .....

71, 1924

B) 0 modlitbě a rozjímání; knihy a články nábožensko

vzdělávatelné
vůbec ..............

C) Modlitební
knihypovšechné ..........

božnost
křížové
cesty)a p.............

E) 0 pokání,rozjímání
kajícía p...........
F) O mšisv, pobožnosti
mešní...........

O) 0 sv. příjímání,
o nejsv.Svátosti.........
H) Uctanejsv.SrdcePá
áné .
.......
]) KultMariánský; životopisyP. Marie; modlitebníkníhy

B)Ž1votPannyMarie ........

7)Pobožnosti
odpolední
.............
K)Pobožnosti
poutní
................

100, 1932

100,1932
100,1932
108
109,1935
110,1935

. . . . . . 101,1932,2295

Ll Pobožnosti
příležitostné
.............

M) Pro knězea dorostkněžský. .

86,1927
91,1928
92,1928

92,1928
97, 1931

Ch) Pobožnosti k Duchu sv. a k sv. biřmování . . .

a pobožnocti mariánské
.............
a)Kultmariánský
vůbec.............

72,1924,
2295

79,1926,2295

D) Rozjímání o životu Pána Ježíše, o utrpení jeho (po

........

110,1935

N) Pro řeholníkya řeholnice,bratrstva .......
115,1936
0) Pro muže, jinochya studující......
. . . . . 120, 1938

P)Propohlaví
ženské...............

122,1938,
2295

Q)Modli
tebníknihypromládež...........
R)Pro81oubencea manžely............

121,1939
127,1939,2295

S)Prodělníky
. . ...............
T)Pro
....................
U)Provvojíny
ězně
....................

127,1940
128,1940,
128 2295

X)Zazemřelé. . . .

129,1940,
2295

V)Pronemocné
..................

128,1940,
2295

..............
Y)Odpustky
....................

130,1940,
2295

Vll.Pastýřské
bohosloví
................

133,19-11

V111.
Paedagogíkaa katechetíka............

151,1950

1. Vyšší vzcélání dorostu kněžstva a laíctva

2.Střední
školy
..................

3. Katechetíka a paedagogíka v užším smyslu.

4.Dějiny
vychovatelstvr
..............

. . . . 151, 1950

153,1952

. . . 155, 1953, 2295

5.Biblická
déjeprava
..............

173,1960

181,1963

6. Katechismusa výkladyjeho; katechese......

185,1964,2295

7. Líturgíka a církevní dějiny na obecných a měšťan

196,1967

ských
školách
..............

8. Příprava dítek ke sv. zpovědi, přijímání a biřmování 197, 1967

9. Zákonodárstvíškolní vzhledemknáboženství. _Ka

techeté,jejichúřada postavení .........

200,1968

10.0 škole vůbec, zvláště pak o poměru jejím k nábož. 217, 1970
1x.
Homiletika
.................
228,
1971

A) 111601113
a dějinyhomíletíky ..........

228,1974

B) Povšechné sbírky kázání nedělních, svátečních aj. 232, 1975
C) Specielní sbírky kázání a kázání jednotlivá dle látky,

onížjednají.. ................

9,35
1975

1. Sbírky
kázání katechetických
a apologetických. 235,
235, 1975
2.0
náboženství
a víře.............
1975

3.0 Bohua jehovlastnostech
..........
4.0

nejsvětější Trojici . . . . . . .
5.0Pánu
Ježíši
................
6.Apventní
&vánoční. ...........

242,1976

. . . . . . 251,1976

7. Kázani konferenční m1ssrjm,postmavehkonočnr

253,1976
273,1977
281,1977, 2295

Obsah.
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8.Kázáníeucharistická
............

. . . . 311,1979

9.ODuchu
sv.a o milostí.............

. 319,1980

10.Ocírkvi
Osvátostech
.................
11.
......................
12.0 nejvyšší
hlavě
církve
...............
13.
.....................
14.Očlověku
Oandělích
....................
15.Kázání
mariánská
................
16.
Osva
tých
...................

325,
1981
327,1981
35

336,1981
38
341,1982
366,
1982

17.O poslednichvěcechčlověka. . .........
a) O zákonua přikázánich
vůbec. . ........

395,1983
412,1983
412

18.Kázání
mravoučná
.................

b)0 svědomí,
o pokojiduše. ...........

c)0svobodě
..................

413
415

e) 0 hříchu
vůbec,o pokušení...........

422

d) 0 cnostivůbec,o dobrýchskutcích .......

415

f) 0 víře, naději a lásce a o hřiších proti nim
.428
g) 0 povinnosti Bohu se klaněti a jemu sloužiti;

o hřiších
protipovinností
té...........

438
440

h)0 svěcení
neděle
a svátků
............
ch)
Opostu
...................

445

i) jak chovatlse v utrpenícha v radostech.....

446

j) 0 povinnostech
pravéhokřesťana........

450

l)Kázání
sociální . ..............

459,1984

k) 0 manželství a rodině; o povinnostech rodičů a

dítek;
ovýchově
................

m) 0 sebelásce, o lásce k bližnímu, o skutcích milo
srdenství duchovního a tělesného, o hřiších proti

lásce
blíženské
.................

n)
0četbě
.....................
o)Opátémpřikázání
Božím...........

51

463

476

p) 0 povinnostech vzhledem ke zdraví, 0 střidmosti

a nestřidmosti.
.
............

q)Ošestémpřikázání
Božím
............

r) 0 sedmém přikázání Božím; o péči o statky po

zemské, o štěstí, o prácia pod.. .

s) 0 péčio čest,o pokořea pýše.........

st

.....

...................

21.Omodlitbě
....................

c) Kázánína posledníden v roce.....
d)Kázání
primiční
............

e)
f)
g)
h)
ch)

Reči ínstallační, nástupní a na rozloučenou .
Při jubileích kněžských
0 stavu kněžském vůbec
Při skládání řeholních slibů a pod.. . .
Při udělování sv. křtu, při přijímání konvertitů

i) Příbiřmování
a gen. visitaci......

488
491

. . . 518,1985

.......... .....

22. Kázání příležitostná
a) Sbírky kázání příležitostných . .“ . . . .
b) Kázání novoroční

480

486

t) 0 vríiživáníjazyka, o pravdomluvnosti, lži a pokryt

19.Kázání
biblická,
homilie..............
20.Kázání
liturgická
...............

478

527,
1985

535,
535,
535
539
542,
. 546,
551,
554
555
. 555

1985
1985
1985
1985
2295

.550
nv

1) Při svěcení kostela, kaple a věcí ke kostelu nále
žejících; řeči na památku události, týkajících se
557, 1985
dějin kostela

k) Př svěcení kříže. . . .
1) Při svěcení hřbitova a pří jiných slavnostech hřbi

tovních

1

.256

Obsah.
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školních
..................

563,

m) Při svěcení školy a při jiných slavnostech

1985,
565,1985
567

n)Přísvěcení
praporu...........
p)Přisvěcení
stříkačky
...........

2295

0) Při svěcení budov dobročinných i profánních 567, 1986

q)Omissiích
................
r)Poutní
..................
ř)Ožních
.............

568,
568
570

1986

5) Při odhalení pomníku &při slavnostech vyní

570

š) Při iubileiních a jiných slavnostech papežských

571

kaiících
osobností
............
a panovnických
.........

t) Na oslavu iubileí církevních institucí akorporací 571, 1986
u) 0 mílostivém létě; na konci století . . . . . 572

v) Za moru a války; o ohni a pod. .....

572

x) Pří nadílce vánoční a _pod. .
y) Promluvy spolkové, při sjezdech a pod.

. . 57
. . 574

w) Předdobročinnýml
sbírkami.......

z)Kvoiínům
............

573

.575

ž) Při osobních slavnostech, při odevzdávání vy
znamenání, při uvádění v úřad a pod.. . . . 576, 1986

aa)Promluvy
k vystěhovalcům
.........
bb)Promluvy
k vězňům
............
cc)Promluvy
přioddavkách
..........

576
576
576

dd)Řečipohřební
...............

1986
579,

23.Exhoríy
promládež............
a) Sbírky a cykly exhort

. .

590,1986

. . . . . . . .590, 1986

b) 0 náboženství a víře, o Bohu, o neisv. Trojici,

o KristuPánua o Duchusv. .......
e)Mariánské
................597,

592,1986
1987

d)0 andělích
a svatých...........
598,1987
e)0 člověku...........
f)0církvi
................. —. . . . 599
600
g) 0 posledních věceh člověka . . » . .

h)Exhorty
mravoučně
. ...........
ch)
Ozpovědi
..............

.

600

602,1987

615

i) Exhorty o mší sv. 3 nejsvětější Svátosti; pro
mluvy k prvnímu sv. příjímání
])Při
sv.biřmování
............

. . .

k)0 modlitbě
............

1987

616,
619

.620

l) 0 chrámu Páně, o roku církevním, o obřadech. 621
m)Výklad
perikOp
..............
622

n) Nazačátkuškolního
roku.........

624

0) Na konci školníhoroku . . . . : .....
625, 1987
p) Při nadílce vánočnía pod......
. . . . 626, 1987

q)Různépromluvy.
. . - ..........

D)Sbírky
příkladů
............
X.Právo
církevní
.................

627
. . . 627
628,

1987

A) Právo církevní vůbec a ieho prameny . .
.628, 1987
B) Právní poměry církve a iejí poměr k jiným osobám. 630, 1988
C) Příjetído církve. Křest.Náboženské vyznání. Konverse 633, 1988.

Č) Matrikya matričnívýpisya listy.........

I.bAatnky.

.............

11.Výpisya listy matriční

.......

636,
1988
636,
1989
1988

. 641.

D) Svěceníaíeho podminky.Právaapovinnostisvěcencův 647, 1989
E)Papeža kurieřímská
...........
.653,1989
F) Biskupové, kapitoly, vikáři (děkani)

.

656, 1990

G) Faráři a kaplani. Duchovní správa světská | vojenská 658, 1990

H)Řádycírkevní.Bratrstva.. . . . ........

667,1990

2316
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Ch) Zákonodárné sbory církevní. Porady pastýřské.

]) Mocsoudnía trestní v církvi

.,671 1991

.......

674,1991

]) O příjmech duchovenstva vůbec a kongrue zvlášt. —

Maticenáboženská
a studijní ..........

K) adace
a stipendia
.......

L) tolaa desátek
.................

. .......

676,1991

687

M) O vlastnickém právu duchovních k církevním dů

chodům
a ořízování
o nich ...........

690,1994
692,1994

N) Beneficia.fich zřizovánía obsazování ......

692

O) _lměni církevní a jeho zcizování. Správa jmění zá

695,
1994

dušního
..

..............

P) Správa jmění obročního a příjmy při beneficiu obsa

zenémi uprázdněném
.

.........

Q) Daně a poplatky osobám církevním ukládané.

R) Budovycírkevní.Konkurenčnípředpisy......

6

. 708,1995

714,1995
719,1995

Ř)Patronátní
právo................

%)O
právu manželskémvůbec
.
.......
72
21, 1996
) O kompetenci
ve věcech manželských.
Domicil. .,725
1996
T) Zásnuba. Zkoašky a prohlášky snoubencův . . . . 725

U)Překážky
manželské
...............

728,1997

V) Dispensod překážekmanželských........

737
739

X)Uzavírání
sňatků................

Y) Důsledky manželství platně a neplatné uzavřeného.

Legitímace
nemanželských
děti..........

Z) Manželství na soudé církevním. Druhý sňatek

X .
|—

Z) Hřbitovya pohřbívání
zemřelých.........

743

. .747

748,1997

Sociologiea charita ......

.755,1997

A) Co jest sociolOgie a sociální otázka? Řešení otáz

ky sociální a pěstění sociologie vůbec ......

755, 1997,2295

B) Úkol člověčenstva. Náboženství v životě soukro
mém a veřejném. Souboj, sebevraždy, nemravnost.
Svěcení neděl asvátků po stránce národohospodářské 761,1998, 2296
C) Společnost. Stát. Rodina. Národnost a vlastenectví 768, 1998, 2296

Č) Vlastnictví.
Práce.Mzda.Stávky.........

774,1999,2296

D) Křesťanskýsocialismus. Křesťanský demokratismus.

Klerikalismus
..................

777,
2000,
2296

E) Sociální směry a soustavy protikřesťanské a proti
náboženské. (Materialismus. Liberalismus. Zednářstvi.

Anarchismus.
Radikailsmus.
agrární
a demokratický.
SjezdySocialismus
socialistické národní,8
a p..)
1, 2001, 2296
F) Kapitalismus, velkovýroba a různé otázky s tim sou
visící, jako: průmysl, obchod, kartely, bursa, termi—

novéobchody,drahotaa p. 0 danich.......

793,2001,

G)Otázka
zemědělská
...............

799,2001,
2296

_H) Otázka živnostenskáa řemeslnická........

812,2002,2296

Ch)Otázka
dělnická
.................

817,2002,2296
823,2002,
2296

l)Bytová
otázka
..................

]) Svépomoc tříd výrobních. Hospodářské organisace,
sdružení a spolky zemědělské, žlvnostenskě,řemesl

nické
a dělnické
.................

824,20032296

K) Spolky
spořitelní,
záložny
Raiffeisenovy a konsumy 835
832,,2003
2003
L)0
sociálním
pojištová
ni .............
M) O tisku a četbě. Tiskové a literární spolky a sjezdy 838, 2003, 2296
N) O lidovém vzdělání vůbec a o vzdělání a výchově

mládežedorůstající
zvlášť............

O) Dorost a jeho organisace. Patronát mládeže

P) Orlové.Sokolové.Hasiči. . .

........

845,2005,2296

. . . 851, 2005

. 855,2006

Q) Ženská otázka. Spolky ženské a sdružení na ochra

nuženadívek. . ...............

56,2006
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R) Antisemitismusa židovskáotázka . .......
Ř)
S)
_
S)

870,2007,2297

SamOSpráva. Politika a strany politické. Volby. . 874, 2007, 2297
Spolky a organisace katolické vůbec a sociálně-polí
tické zvlášť.—Katolické sjezdy politickéinepolitícké
886, 2008, 2297
0 charitě a sdruženích charitativních vůbec . . . 898, 2011, 2297

T) Charitaveslužbáchdítěte............

902,2011,2297

U) Chudinstvi. Spolky a jiná zařízení ku podpoře chu

dy'ch
......................

907,
2011,
2297

skrofulosní,nezhojítelné a jiné nemocné .....

911,2012,2297

V) Péče o různé ubohé: zmrzačené, slepé, hluchoněmé,
slabomyslné, epileptiky, malomocné, tuberkulosni,
X) Péče o vystěhovalce, vězně, propuštěné kárance a

otroky.Dilosv.FrantiškaRegis.........
Y) Alkoholismusa boj proti němu ........

915,2013,2297
. 918,2014,2297

Z)Zeživotalidumilů
...............
Xll.Patrologiea patristika .............
XlllHagiografie
...................
A)Hagíografíe
povšechná
.............

924,2014,
2297
928,2015,
2298
938,
2016,
2298
938,2298

B) Hag-ografie podrobná. (O jednotlivých světcich v po

řádku
abeced
íím)................

XIV.Církevní
dějinyobecné.............

942,
2298

986,2017

A) Kompendía, fílosofe dějin, vědy pomocné

B)Stoetil.—Vll
..................

. . . . 986, 2017

988,
2017

C)Století
VIII.—XV
.................

991,2018

D StoletíXVI.—XVIII
..............

993,2018

F,) Století XIX.—XX.(Dějiny povšechné; podrobné viz

voddílech
následujících.)
............

F) Papežové.—ltalie.—Rím...........
G)Kláštery,
řehole,bratrstva...........
H)
Amerika
....................
Ch)Anglie,Skotsko,
lrsko ......
_.......

995,2019

996,2019
1006,2025
1026,
2025
1029,2026

!) Balkán a jižní Slované; Rumunsko. Recko . . . . 1031, 2027

]) Belgie
a Nizozemí
...............
K)
Francie
....................
L)
L
užice
.....................
M)Německo
...................

1035,
2029

1035,
2029
1037,
2030

1037,
2030
1039,
2030
1039,
2031
1040,
2031
1043,
2032

N)Norvéžsko
...................
O)Poláci
a Rusíni................
P)Raimusko
...................
Q)Rusko
..............
. ......
R)Spanelsko
a Portugalsko
............

1046,2033
1046.
2033
1049,
2034

S)Svýcary
....................
U)Sekty
.....................

T) Východnícírkev; snahy unionistické ......

1047 2033

V) Missíe a křesťanství v Asii, Africe a Australii . . 1049, 2034
X) Místopis.(Poutní místa adějiny jejich, cestopisy ap.) 1055, 2036
. . .
. . . .10 61, 2037
Y) Dějiny literatur cizich . . . .

1.Pojednání
všeobecná
.............

2.Literatura
anglická
.............

3. Literatura

arabská

. . . .

1061.
2037

. .

4. Literaturaarménskáa gruzínská.......

1062.
2037

. . . 1064, 2038

1064

5.Literatura
bulhar—ká
.............

1064

6. Literat. dánská, norská,švédská. finská. islandská 1065, 2038

7. Literaturaflámskáa hollandská ......

8.Literatura
francouzská
............
9.Literatura
gruzínská
..........

10. Literatura charvatská

slovanská)
.....

1066,2038
. . 1080

a glagolská (církevně

. ............

1065

1080,
2038
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11.Literatura
indická
.................

1084

12.Literatura
italská.................

1084,
2039

13.Literaturakatalonskáa provencalská........

14.Literaturalatinská .

.....

1089,2039

. .....

15.
Literatura
lotyšská
................
16.Literatura
lužická............
17.Literatura
maďarská
................

1089,2039

1098
1098,
2039
1099

18.Literatura
německá
................
19.Literatura
polská.....
. ...........

1099,
2039
1152,
2040

20.
portugalská
..............
21.L
Literatura
iteratura
řecká
..................

. 1158
1157,
2040

22.
Literatura
rumunská
23.L
iteratura
rusínská
.................
...............

24.Liieratura
ruská
.......

25.Literatura
slovenská......
26.Literatura
slovinská
. ........

1158,
2040
1158
1159

. ..........

. ........

1164,
2040
1166,
2040

27.Literatura
srbská
................. . ......
28.
L
iteratura
španělská
...............
29.Literatura
turecká
.................

1169

1160,
2040
1171

Církevní
dějiny
české...............
vědy
pomocné
a p. ................

XV.

A) Methodologie, filosofie dějin (názory na české dějiny),

B)Kartografie.
...................

1171,
2040
171,2040

1173

C) Práce celkové nebo větší periody časově zaujímající 1174, 2041

D)DějinydokoncestoletíXlll.............

1177,2041

E)Století
XIV...........
F)Století
XV........

. ........
. ............

H)StoletíXVII
........

. . . . . . . ......

G)Století
XVI.. .........

. . ......

Ch)Století
XVlll....................
l)Století
XIX.
a XX
..................
]) Mistni dějepis a místopis umělecko-historický
K)Dějiny
literatury
..................

.

. . . .

1.Spisypovšechně
.................

1181,
2041
1189,
2041
1203,
2042

1210,
2042

1225,
2042
1232,
2043
1262, 2043
1444,
2050
1444,
2050

2. Literatura doby starší (do konce XVlll. století)
1444, 2050
3. Dějiny literatury od konce XVlll. stol. až do doby

nynější
...............

1475.
2051

4. Životopisy a nekrologia kněží i laiků v zemích če
ských činných od konce XVII. stol. až do naší doby 1485, 2051

XVI.
XVll.

Líturgika. . . . .

...........

. . 1573,
2054

Archaeologiea církevníumění ........
A) Archaeologiestarokřestanská. . . . . .......
B)Povšechné
o umění..........

. . 1620,2055
1620,2055
. 1622,2055

C) Umělecké vzdělání kněžstva. Ochrana památek
1625, 2055
D) Výstavy, sjezdy, musea, umělecké výstavy . .
. 1626
E) Povšechně publikace a články umělecko—historické
1631
F) Architektura, vnitřní zařízení chrámů; polní kříže;
--+ “ “*“

Boží
muka
....................
. .........
. ........
Ch)Sochařství
....................
O)ikonografie
..........
H)Malířství
a grafika.....

.

])Zlatnictví
............. . ...........
. .......
l) Povšechné o uměleckém průmyslu

1700

. . . . . . . . . 1699

K)Medailérstvi
........

L)Zvonařství,
kovolíjectví. . ...........
. . . .....
N)Sklo,keramika.. . . . . .........

M)Umělézámečnictví.

O)Výšivky,
krajky. ......

. 1633,
2056
1642,
2056
. . 1643,2056
1687,
2056

. ..........

1704,
2056

1704,2056
1707
. . . . 1708

. .

1708
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XVlll.
Církevní
zpěva hudba . ..............
)Povšechné

1710,
2056

o církevním zpěvu a hudbě (theorie, dě

y reformahudbya
......v jednotlivých 1710,2056
B))%)n
estováni
církevního p.).
zpěvu a hudby

místech......

1732,2057

C) Životopisy skladatelůa jejich skladby; životopisy znalcův

a podporovatelů
hud
dby...............

D) Kancionály.
Sbírkypísní ..........

1761,
2057

. . . . 1795,2057

E)1.Část
Hymnologie
....................
povšechná
.................

1807
1807

2. Písně dle začátků v pořádkuabecedním .....
1809
XIX.Encykíopaedied
časopisy,
periodické publikace,
nachya kalendáře
..........
. ....... alma 1847,
2057

A)ncyklopaedie
...................
B)aso
pisy.....................

7 2057
1847,

C)Periodické
sbírkyspisů...............

1864 943

D)Almanachy
.........
. ...........
E)Kalendáře
...................
Dodatky
aopravy
.....................

2058
. . 1865,
1865,
2058
1869

I. Koddilul.: 0 bohovědě
vůbec ...........
3.Koddiu lll.:Obranavirya věrouky...........
4.Koddílu
lV.:Filosofie
..................
5. KoddiluV.:Mravouka.
Zpovědnice...........

2. K oddílu ll.: Písmo svaté a práce z oboru biblického.

6.Koddilu
Vi.:Asketika
. . ...............

7. K oddíluVll.:Pastýřskébohosloví......
. .....
8. K oddiluVlll.: Paedagogikaa katechetika........

9.Koddílu
lX.:Homiletíka
.................

10.K oddiluX..Právocírkevní............
11.K oddiluXl.:Sociologie
a charita............

. . 1869
1880
1914
1919

. . 1869

1924

1941
1950

1974

, . . 1987
1997

12. K oddllu Xll.: Patriologie a patristika . . . . . .....

13.Koddílu
Xlll.:Hagiografie
................

14.K oddíluXlV.:Církevnídějinyobecné ..........

2015

2016

2017

15.K oddíluXV.:Cirkevnídějinyčeské ........

. . . 2040

16.Koddílu
XVI.:
Liturgika
.................

2054

17. K oddílu XVll.: Archaeologiea církevní umění ......
2055
18. K oddilu XVlll.:Církevnízpěv a hudba ......
. . . 2056

9.
9K oddiluXIX.:ČaSOpisya kalendáre.........
Životopisyspisovatelův pořádkuabecedním .......

Rejstřík
a věcný
............
Druhářjmenný
adadodatků
a oprav...............
Doplňky
a Opravy
k životopisům
.............

Doplňky
a opravy
k rejstříku
...............
Seznam
zkratek.
. ...............

Obsah
......
. . . . .....................
Doslov
. . . . ..................

. . 2057
2059

- . . . . . 2151
2294
2307

2308
. . .. 2311
2312

2320

Doslov.
Tímto svazkem dokončena jest Bibliografie

české náboženské

literatury od roku 1828 až do konce roku 1913.

Dějiny české náboženské literatury vyplní svazek zvláštní, jenž pro
neutěšené poměry finanční. v nichž „Dědictví SvatoprokOpské“ se nalézá,
vydán bude později.
Tvoří tedy Bibliografie oddíl samostatný, zaujímající pět dílů; v čelo
jednotlivých dílů buďtež před vazbou vloženy titulní listy na kcnci tohoto
posledniho svazku přidané.
Se zvěčnělým přítelem a spolupracovníkem Dr. ]osetem Tumpachem
započali jsme s pracemi bibliografickými před Národopisnou výstavou
r. 1895; tehdáž sestavili jsme lístkový katalog české náboženské literatury
katolické a pořídili jsme na jeho základě přehledné diagramy pro výstavu.
V práci té jsme během let pokračovali, až pak roku 1910 usnesl se
výbor „Dědictví sv. Prokopa“, aby práce naše vydána byla tiskem v pamět
osmdesátiletého jubilea „Casopisu katolického duchovenstva“, jež připadalo
roku 1908, a padesátiletého jubilea „Dědictví sv. ProkOpa“, jež připadalo
roku 19l1.
jakožto počáteční rok „Bibliografíe“ zvolen byl rok 1828, kdy počal
vycházeti „Casopis katolického duchovenstva“; během tisku byla práce do
plněna tak, že sahá do konce r. 1913, zaujímá tedy dobu 85 let. Celkem
obsahuje 73.700 čísel.
Netřeba připomínali, že byla to práce svízelná, ba úmorná; byla tim
těžší, jelikož nesetkali jsme se bohužel s účinnou pomocí, kterouž jsme
očekávali. Ač veřejnými listy i soukromými dopisy žádali jsme spisovatele
naše, aby podali nám bibliografická data o své činnosti a spolu i data ži
votopisná, obdrželi jsme žádoucích zpráv velice málo; mnozí ani po trojí
upomínce vůbec neodpovédélí.
[ žádám snažně pány spisovatele, aby aspoň nyní hotovou „B blíow
grafii“ prohlédli a aby neobtěžovali sí zaslati mi pak Opravy a dop ňky,
jež uveřejním jako „Dodatek“.
Bylo by žádoucno, aby v díle tomto bylo pokračováno. a to tak, že
by po uplynutí každých patnácti let vydána byla zevrubná bibliografie naší
katolické literatury.
První svazek takového pokračováni, jenž by obsahoval dobu od
roku 1914 do roku 1928 a jenž by vyšel r. 1929, již seStavuji, iprosím
snažně, aby mi k němu zasílány byly příspěvky a pomůcky.
V Praze, v den Všech Svatých 1922.

Dr. A. Podlaha,
světící biskup Pražský, metrOpolitni kanovník
v Praze-lv., 35.

